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งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิม  สถานการณ์ และจิต
ลักษณะตามสถานการณ์กับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน  ตลอดจนแสวงหาตัวท านายและปริมาณการ
ท านายพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว  กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย คือ คัดเลือกเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ชั้นปีที่ 1 และ ปี
ที่ 2 จ านวน 543 คน จากมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ประกอบไปด้วยเพศ
ชาย 123 คน (22.7%) และเพศหญิง 420 คน (77.3%) อายุเฉลี่ย 19 ปี 8 เดือน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มรวม และใน 
18 กลุ่มย่อย ซึ่งแบ่งตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง 

กรอบแนวคิดรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดกลุ่มตัวแปรที่ส าคัญ  โดย
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่น
แห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ 2) กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ 4 ตัวแปร 
ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้
เหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพี่ และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 3) กลุ่มจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเครียดในการเรียน และความ
เชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 4) กลุ่มพฤติกรรม 3 ตัวแปร คือ พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 
พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน และพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน  และ 5) กลุ่มตัวแปรชีวสังคม
ภูมิหลัง แบบวัดส่วนใหญ่เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดอยู่ระหว่าง 
.67 ถึง .90 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญมี  4 ประการ คือ ประการแรก พฤติกรรมมุ่งในการเรียนมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในปริมาณปานกลาง (r= .43 ถึง .57) ประการที่สอง จิตลักษณะเดิมและ
สถานการณ์ รวม 8 ตัวแปร สามารถท านายจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร คือ 1) ทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนในกลุ่มรวม ท านายได้ 51.7% โดยมีตัวท านายส าคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การ
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ประเมินแก่นแห่งตน ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการสนับสนุนทาง
สังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด 2) ความเครียดในการเรียนในกลุ่มรวม ท านายได้ 50.2% โดยมีตัว
ท านายส าคัญ คือ เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  และ 3) 
ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนในกลุ่มรวม ท านายได ้58.9% โดยมีตัวท านายส าคัญ คือ ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่งตน  

ประการที่สาม จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 11 ตัวแปร 
สามารถท านายพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนทั้ง 3 ด้าน ได้ดังนี้ 1) พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนใน
กลุ่มรวม ท านายได้ 45.5% โดยมีตัวท านายส าคัญ คือ ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่
ปรึกษา/ใกล้ชิด 2) พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนในกลุ่มรวม ท านายได้ 27.1% โดยมีตัวท านาย
ส าคัญ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความ
คาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และ3) พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนในกลุ่มรวมท านายได้ 
40.2% โดยมีตัวท านายส าคัญ คือ ความเครียดในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 

 ประการสุดท้ายจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มเสี่ยงที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ 1) กลุ่ม
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า 2) กลุ่มนักศึกษาเพศหญิงที่ไม่ใช่บุตรคนแรก 3) กลุ่มนักศึกษาเพศชายที่เป็น
ลูกคนแรก 4) กลุ่มนักศึกษาเพศชาย ระดับการศึกษาผู้ปกครองต่ า เรียนสายสังคมศาสตร์ 5) กลุ่ม
นักศึกษาเพศหญิง ระดับการศึกษาผู้ปกครองสูง เรียนสายวิทยาศาสตร์ โดยมีปัจจัยปกป้องคือ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี การสนับสนุนทางสังคมจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด และการลดความเครียดในการเรียน 

จากผลการวิจัยท าให้ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือต่อยอดการวิจัย  ดังนี้ 1) สามารถน าผลการวิจัยมา
ก าหนดตัวแปรในการท าวิจัยเชิงทดลองเพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมพัฒนาจิตลักษณะและสถานการณ์ที่
เหมาะสม 3 ด้าน คือ สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และลดความเครียดในการเรียน 
ส่วนด้านสถานการณ์ สถานศึกษาควรพัฒนาการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด และ
เพ่ือน/รุ่นพ่ี แก่นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น  2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) เพ่ือหาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยเชิงเหตุที่มีต่อพฤติกรรมมุ่งมั่น
ในการเรียน จะท าให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตตามสถานการณ์ไป
ยังพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนได้ชัดเจนมากขึ้น 
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The objectives of this study aims at investigating the relationships among the 

antecedents in terms of psychological characteristics and situational factors  and 

studying engagement behavior, as well as, to identify the important predictors and their 

predictive power. The samples were the first-generation university students from 

universities in Bangkok and other provinces of Thailand with the total of 543 

undergraduate students from freshmen and sophomore level, consisted of 123 males 

(22.7%) and 420 females (77.3%) with the average age of 19 years 8 months. Data 

obtained by multi-stage sampling method. Data were analyzed in total sample group, 

as well as, in 18 subgroups, categorized according to demographic characteristics. 

Interactionism model was a basis for forming conceptual model of this study. 

Five groups of variables were as follows. The first group was the psychological traits 

consisting of 4 variables: need for achievement, core self-evaluations, future orientation 

and self-control, ego identity. The second group consisted of 4 situational variables: 

social support from adviser/ favorite teacher, loved and reasoned child rearing practice, 
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social support from friends/ seniors, expectation from family on education. The third 

group consisted of 3 psychological states: favorable attitude toward learning, study 

stress, and belief in internal locus of control of reinforcement. The fourth group was 

studying engagement behaviors consisted of 3 variables: vigorous behavior relating to 

study, dedicative behavior relating to study, absorptive behavior relating to study. And 

the biosocial variables composed the last group. Most of the measures in this study 

were in the form of summated rating method employing 6-unit rating scale for each 

item. The range of score reliability was between .67 to .90 

Data analysis showed four important findings. First, study engagement behavior 

are positively correlated in moderate (r= .43 to .57). Secondly, regarding the 

psychological traits and the perceived situation variables, there were totally 8 variables 

that could predict the following dependent variables: 1)  the favorable attitude toward 

learning for 51.7% in total sample. The important predictors in descending order were 

future orientation and self-control, core self-evaluations, expectation from family on 

education, ego identity and social support from adviser/ favorite teacher. For the 

subgroup, the predictive percentage  ranged from 47.8% to 61.3%. 2)  the study stress 

for 50.2% in total sample. The important predictors in descending order were ego 

identity, core self-evaluations, future orientation and self-control, the range of 

predictive power in the subgroup was from 46.7% to 63.4% and 3) the belief in internal 

locus of control of reinforcement for 58.9% in total sample. The important predictors 
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in descending order were future orientation and self-control, ego identity, core self-

evaluations, the range of predictive power in the subgroup was from 47.9% to 64.8%. 

Thirdly, 11 predictors from the psychological traits, situational factors, and 

psychological states could predict the following behavior: 1) vigorous behavior relating 

to study for 45.5% in total sample. The important predictors in descending order were 

the belief in internal locus of control of reinforcement, favorable attitude toward 

learning, need for achievement, core self-evaluations, social support from adviser/ 

favorite teacher. The range of predictive power in the subgroup was from 41.1% to 

58.8%; 2) dedicative behavior relating to study for 27.1% in total sample. The 

important predictors in descending order were need for achievement, social support 

from friends/seniors, the favorable attitude toward learning, expectation from family on 

education. The range of predictive power in the subgroup was from 20.9% to 42.3%; 

and 3) absorptive behavior relating to study for 40.2% in total sample. The important 

predictors in descending order were a stress of study, need for achievement, the 

favorable attitude toward learning, expectation from family on education. The range of 

predictive power in the subgroup was from 27.3% to 47.4% 

Finally, the at-risk group of the first-generation university students were 1) low- 

grade point average students 2) female students who is not the first child and 3) male 

students who is a first child 4) male students who is study of social sciences program 

and parents have low education 5) female students who is study of sciences program 
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and parents have high education. It can be suggested that they should be heightened 

and created, they are having need for achievement, future orientation and self-control, 

expectation from family on education, social support from adviser/ favorite teacher, 

low-stress of study and social support from friends/ senior. 

For future research, 1) the results from this study could be used to indicate 

training modules for develop the psychological states as increase need for 

achievement, the favorable attitude toward learning and low-stress of study. 

situational, educational institutions should be develop social support from adviser/ 

favorite, social support from friends/seniors for the at-risk group. 2) another statistical 

approach that should be employed to provide an obvious correlation-comparative 

study is Path Analysis. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหลายฝ่าย  
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย ซึ่งได้เสียสละเวลาในการมอบองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องสถิติขั้นสูง การให้
ค าปรึกษาแนะน าการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเกี่ยวกับงานวิจัยและการท างาน รวมถึงการมอบ
ก าลังใจที่ดีเยี่ยมแก่ผู้วิจัยในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุม
นาวิน ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ที่ให้ค าชี้แนะและแนวทางในการศึกษา ตลอดจนบ่งชี้
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 

ประเทศไทยมีนโยบายชัดเจนในการเน้น "คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ" ซึ่งสะท้อน
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 2 จนถึงฉบับที่ 12 ในปัจจุบัน รวมทั้งในร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมองว่าการพัฒนาที่ประสบความส าเร็จและยั่งยืนได้จะต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นล าดับแรก เพ่ือสร้างความมั่นคงให้คนไทยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่ง
เครื่องมือส าคัญที่สามารถใช้พัฒนาคุณภาพมนุษย์ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคได้ดีที่สุดคือ 
“การศึกษา” เนื่องจากเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ค่อนข้างถาวรโดยผ่านการ
ฝึกฝนและการสั่งสมประสบการณ์ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2548) แต่จากการส ารวจของก าลังแรงงาน
รวมที่มีอยู่ในฐานข้อมูลจ าแนกตามระดับวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จทั่วราชอาณาจักรปี พ.ศ. 2560 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) พบว่า ประชากรวัยแรงงาน
ที่ส ารวจได้มีที่ผู้จบการศึกษาในการศึกษาในระดับปริญญาตรี อยู่เพียงร้อยละ 16.5 หรือประมาณ 
6,290,760 คน เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีมีมากถึงร้อยละ 83.5 หรือ
ประมาณ 31,925,380 คน เท่ากับว่าประเทศไทยมีผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพียง 1 ใน 5 
ของจ านวนประชากรที่ส ารวจได้ซึ่งยังเป็นปริมาณที่น้อยมากเม่ือเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  

รูปแบบการศึกษาของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต องค์กรภาครัฐ เอกชน และ
ตลาดแรงงาน ได้หันมาให้ความส าคัญกับวุฒิการศึกษาของบุคคลมากขึ้น ท าให้การศึกษาในเพียงแค่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เพียงพอส าหรับบุคคลอีกต่อไป การศึกษาในระดับปริญญาตรี
กลายเป็นคุณสมบัติจ าเป็นของแต่ละบุคคลที่พึงจะต้องมี เพ่ือสร้างความพร้อมและใช้แข่งขันในการ
เข้าถึงโอกาสการท างานและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการศึกษาในระดับปริญญาตรีกลายเป็ น
ค่านิยมหลักของสังคม ท าให้ประเทศไทยมีจ านวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการ
ส ารวจของก าลังแรงงานรวมที่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นยังสะท้อนให้เห็นว่า จ านวนนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีของประเทศไทยส่วนมากนั้นยังเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของ
ครอบครัว (First generation university students) ซึ่งบุคคลเหล่านี้คือ นักศึกษาที่ผู้ปกครองไม่ได้ 
เข้ารับการศึกษาข้ันสูงหรือในระดับปริญญาตรีมาก่อน  
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 จากงานวิจัยในต่างประเทศโดยเฉพาะสาขาทางจิตวิทยาได้ให้ความสนใจและท าการศึกษา
เกี่ยวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกชองครอบครัว พบว่า นักศึกษาที่เป็นรุ่นแรกของ
ครอบครัวมีความแตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่รุ่นแรกของครอบครัว (McCarron & 
Inkelas, 2006) ความแตกต่างระหว่างนักศึกษาทั้งสองกลุ่มคือ นักศึกษาที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว
นั้นจะมีความทะเยอทะยานในการเรียนระดับต่ าเนื่องจากผู้ปกครองไม่สามารถให้ค าปรึกษาหรือ
ช่วยเหลือในเรื่องวิชาการ (Saenz, Hurtado, Barrera, Wolf, & Yeung, 2007) และนักศึกษาอยู่ใน
ครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่ าและมักจะมาจากต่างจังหวัด ท าให้บางคนต้องท างานระหว่าง
เรียน (Peters, 2009) ท าให้นักศึกษาไม่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับหน้าที่หลักของตนคือการเรียน เกิดความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน (Misconception) ในศาสตร์และวิชาที่ตนจะเรียนต่อไปในระดับสูง อีกทั้งยังเกิด
ความคาดหวังของผู้ปกครองตัวลูกหลานของตนว่าจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษา
แล้ว (Choy, 2001) ซึ่งล้วนเป็นการสร้างความกดดันและความเครียดในการเรียน ความแตกต่าง
เหล่านี้ท าให้นักศึกษาที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวมีความเสี่ยงที่จะต้องออกจากสถานศึกษาก่อน
ก าหนด  

ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงจะสามารถสนับสนุนให้บุตรหลานของตนมีการเรียนที่ดี 
เนื่องจากตนมีเคยประสบการณ์ในการเรียนระดับสูงมาก่อน (Pike & Kuh, 2005; Tym, McMillion, 
Barone, & Webster, 2005; Rahim & Azman, 2010) ในทางตรงกันข้ามผู้ปกครองที่ไม่มีโอกาส
ได้รับการศึกษาในระดับสูง จะไม่สามารถสนับสนุนบุตรหลานในการเตรียมพร้อมส าหรับเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย (Thayer, 2000) ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รายได้ที่ต่ า ความรู้การเข้าถึง
ข้อมูลน้อย การขาดประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย (Tym et al., 2005) โดย Pike & Kuh, (2005) 
พบว่านักศึกษาที่ไม่ใช่รุ่นแรกของครอบครัวมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาและใน
อาชีพมาก มีพัฒนาการทางปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เนื่องจากผู้ปกครองเคยมี
ประสบการณ์ในการเรียนระดับสูงมาก่อนคอยชี้แนะและให้ค าปรึกษา ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนา
พฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่บุคคลเหล่านี้เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้เกิดความล้มเหลวหรือเกิด
ภาวะหมดไฟในการเรียน  

อาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาปริญญาตรีรุ่นแรกของครอบครัว จึงจ าเป็นต้องมีความมุ่งมั่นอดทน
มากกว่าคนอ่ืนๆ ในการฟันฝ่าอุปสรรคทางการเรียนเพื่อการความส าเร็จทางการเรียน เพ่ือการมีอาชีพ
ที่ดีอันน าไปสู่การเลื่อนฐานะทางสังคมของตนเองและครอบครัว (Rahim & Azman, 2010) อย่างไรก็
ตามการเรียนระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่มากขึ้น นักศึกษายังมี
ความจ าเป็นที่ จะต้องมีพฤติกรรมมุ่ งมั่น ในการเรียน (study engagement behavior) เพ่ื อ
ประคับประคองตนเองหรือเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือความส าเร็จในการเรียน (Hsiao, 
1992)  
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พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนเป็นจิตพฤติกรรมเชิงบวกที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
ทางการเรียนและส่งผลไปถึงความพร้อมในการประกอบอาชีพและช่วยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่
อาจจะกลายเป็นปัญหาของสังคมในกลุ่มวัยรุ่น งานวิจัยในต่างประเทศพบว่า มีกลุ่มนักศึกษาอีก
จ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายทางการเรียนด้วยข้อจ ากัดของปัจจัยต่าง ๆ O’Farrell & 
Morrison (2003) พบว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนต่ าจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงใน
กลุ่มวัยรุ่น เช่น การใช้ยาเสพติด การมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านทางเพศ และการก่ออาชญากรรมร้ายแรง 
เป็นต้น ดังนั้นพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนจึงเป็นจิตพฤติกรรมที่ส าคัญในการความเตรียมพร้อมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน รวมถึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพนักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของ
ครอบครัวให้จบการศึกษาออกมาได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต 
 การศึกษาประเด็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว เนื่องจากยังไม่พบว่า
มีงานวิจัยเรื่องใดในประเทศไทย ท าการศึกษาในประเด็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรก
ของครอบครัวและพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียนนี้มาก่อน ท าให้งานวิจัยสามารถเป็นพื้นฐานองค์ความรู้
ที่ส าคัญทางวิชาการเพ่ือให้นักวิจัยผู้ที่สนใจสามารถน าไปศึกษาต่อยอด นอกจากนี้ผลของการวิจัยยัง
เป็นตัวบ่งชี้ปัจจัยส าคัญที่ควรให้การส่งเสริมและพัฒนาให้แก่นักศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวมทั้งสามารถขยายผลการพัฒนาโดยก าหนดแนวทางส่งเสริมเป็นนโยบายทางการศึกษาโดยใช้การ
วิจัยน าการพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาผู้ซึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นก าลังหลัก
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตาม
สถานการณ์กับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว 

1.2.2 เพ่ือศึกษาว่าจิตลักษณะและสถานการณ์จะสามารถท านายพฤติกรรมมุ่งมั่นในการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวได้มากน้อยเพียงใดและเพราะเหตุใด 

1.2.3 เพ่ือศึกษาหากลุ่มเสี่ยงและแสวงหาปัจจัยปกป้องพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประโยชน์เชิงวิชาการ 
1.3.1 ท าให้ทราบความแตกต่างในพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่รุ่นแรกของครอบครัว 
1.3.2 ท าให้ทราบความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่มีผลต่อ

พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว 
1.3.3 ท าให้ทราบผลการท านายพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่

เป็นรุ่นแรกของครอบครัว 
1.3.4 การวิจัยเรื่องนี้จะเป็นพ้ืนฐานเชิงวิชาการให้แก่งานวิจัยที่ต้องการศึกษาเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนและส าหรับนักศึกษาท่ีเป็นรุ่นแรกของครอบครัวในอนาคต 
1.3.5 ท าให้ทราบกลุ่มเสี่ยงรวมถึงปัจจัยปกป้อง เพ่ือให้นักพัฒนาสร้างแนวทางนโยบายใน

การแก้ไขปัญหาในวงกว้างได้อย่างตรงจุด 
 ประโยชน์ในการบริหาร 

1.3.6 ผลของการศึกษาสามารถชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหรือน าไปวางแผนต่อยอด เชิง
นโยบาย เพื่อจัดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสม  

1.4 การประมวลเอกสาร 

การประมวลเอกสารในงานวิจัยความสัมพันธ์เปรียบเทียบนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาจากต ารา
เอกสารงานวิจัย และบทความทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายใน
การก าหนดตัวแปร นิยามปฏิบัติการ และการตั้งสมมติฐานของการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางจิต
ลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เป็นรุ่นแรกของครอบครัว โดยผู้วิจัยท าการแบ่งหัวข้อการประมวลเอกสารออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
1) การประมวลเอกสารเพ่ือก าหนดความหมาย ตัวแปร และวิธีวัดพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว 2) ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ของ
พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน อันประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน คือ 1) สถานการณ์กับจิตลักษณะตาม
สถานการณ์และพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน 2) จิตลักษณะเดิมกับจิตลักษณะตามสถานการณ์และ
พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน 3) จิตลักษณะตามสถานการณ์กับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 



 

 

5 

1.4.1 พฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน: ความหมาย ตัวแปร 
จากการประมวลเอกสารมีนั กวิชาการให้ความหมายของพฤติกรรมมุ่ งมั่ น

(Engagement Behavior) ไว้มากมายในแวดวงวิชาการต่างประเทศ โดยพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน
(Study Engagement Behavior) ผู้วิจัยประยุกต์การศึกษามาจากแนวคิดความมุ่งมั่นในการท างาน
(Work Engagement) (Schaufeli, Salanova, Gon Alez-ro, & Bakker, 2002) เนื่องจากการเรียน
นั้นเปรียบเหมือนกับงานที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติรับผิดชอบเสมือนกับการประกอบอาชีพหนึ่ง ความ
มุ่งมั่นในการท างาน (work engagement) เป็นสภาวะทางจิตเชิงบวกที่มีต่องานและความรู้สึกเติม
เต็มทีได้รับจากงาน ไม่ใช่สภาวะที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหายไปหรือเกิดกับเหตุเฉพาะเจาะจงใดๆ 
แต่ความความมุ่งมั่นในการท างาน เป็นสภาวะที่มีความคงทนและเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและการคิดที่
มีต่อการแสดงออก โดยมีลักษณะส าคัญ 3 ประการเป็นองค์ประกอบของความมุ่งมั่น ได้แก่ 1) การมี
ความกระตือรือร้นในการท างาน (Vigor) 2) การอุทิศตนให้กับงาน (Dedication) และ 3) การจดจ่อ
ใส่ใจในงาน (Absorption) (Bakker, 2004) ดังภาพที่ 1.1 

 

 

ภาพที่ 1.1 องค์ประกอบส าคัญของความมุ่งมั่นในการท างาน (Schaufeli et al, 2002) 

พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จใน
การศึกษาได้ตามเป้าหมายสูงสุดที่ตนตั้งไว้ โดยลักษณะของพฤติกรรมนี้ คือ การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาที่จะต้องมีความรู้สึกร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการเรียน โดยผู้เรียนท า
ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่ได้รู้สึกว่าคือสิ่งจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติหรือล าบากใจที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนั้นๆ พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนของ
ผู้เรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นนั้นผู้เรียนที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนจะมีผลการเรียนที่

ความกระตือรือร้น
(Vigor) 

•มีพลังมากในการท างาน 
• เต็มใจ มีแรงบันดาลใจ  
• มีความเพียรพยายาม 

 

 

การอุทิศตน 
(Dedication) 

• มีความทุ่มเทงานมาก 
• มีความรู้สึกภาคภูมิใจ 
• มีความท้าทายในงาน 

 

 

การจดจ่อใส่ใจในงาน 
(Absorption) 

• มีสมาธิจดจ่อในงาน 
• มีความสุขในการท างาน 
• ความรู้สึกว่าเวลาผ่านไป

อย่างรวดเร็ว 

ความมุ่งม่ันในการท างาน 
(Work Engagement) 
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ดี ส่วนในระยะยาวผู้เรียนที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนจะสามารถเข้าใจ รับรู้ความชอบหรือพฤติกรรม
ของตนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมายในอนาคต รวมทั้งการเลือกประกอบอาชีพของ
ต น ไ ด้ อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ  (Connell, Spencer & Aber, 1994; Jennings, 2003; Sinclair, 
Christenson, Lehr & Reschly, 2003) คุณลักษณะของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียนนั้น
จะมีลักษณะเฉพาะ โดยขอบเขตของลักษณะพฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

  1) ทางกายภาพ  คือ ความมุ่งมั่นในการเรียนที่แสดงออกเชิงพฤติกรรม สามารถ
อธิบายได้ใน 3 ความหมาย ประการแรก หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติตนในเชิงบวกหรือการ
แสดงออกในทางที่ดี เช่น การเคารพกฎระเบียบและมีความมุ่งมั่นยึดถือข้อตกลงหรือแนวทางปฏิบัติ
ของห้องเรียน เช่นเดียวกับการไม่มีพฤติกรรมที่แตกแยกหรือก่อกวนบุคคลอ่ืน เช่น การหนีเรียนหรือ
ก า ร ส ร้ า งปั ญ ห า ใน ชั้ น เรี ย น  (Finn & Rock, 1997; Finn & Voelkl, 1993; Finn, Gina & 
Pannozzo, 1995) ประการที่สอง หมายถึง การมีความครุ่นคิดกังวลเกี่ยวกับการเรียนและงานทาง
วิชาการ รวมไปถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความพยายาม วิริยะอุตสาหะ มีความตั้งอกตั้งใจ เอาใจใส่ 
รู้จักตั้งค าถาม และประการที่สามคือ พฤติกรรมที่สนับสนุนก่อให้เกิดการอภิปราย ถกเถียงทาง
วิชาการในชั้นเรียน (Birch & Ladd, 1997; Finn & Voelkl, 1993; Skinner & Belmont, 1993) 

  2) ทางอารมณ์ คือ ความมุ่งมั่นในการเรียนที่แสดงออกมาเชิงอารมณ์ ส่วนหนึ่งเกิด
จากปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งอารมณ์เหล่านี้จะประกอบไปด้วย
อารมณ์ของความสนใจ เบื่อหน่าย มีความสุข มีความทุกข์ หรือวิตกกังวลก็เป็นได้ (Skinner, 
Kindermann, Connell, & Wellborn, 2009) 

  3) ทางความคิด คือ ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ ความเครียด ความทุ่มเทในการเรียน
และการรวบรวมข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การควบคุมตนเอง กลวิธีในการเรียน โดย
การให้ความหมายของความรู้คิดท่ีแสดงถึงความมุ่งม่ันในการเรียนคือ การมุ่งเน้นสนใจในเรื่องของการ
ทุ่มเทจิตใจในการเรียนของบุคคล การมีความปรารถนาที่จะไปให้ไกลกว่าเป้าหมายที่ตนก าหนดไว้และ
มีความชอบที่จะท้าทายในสิ่งใหม่ ๆ โดย Connell & Wellborn (1991) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความรู้
คิดที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเรียน ว่าประกอบไปด้วย การมีความยืดหยุ่นในการรับมือหรือแก้ไข
ปัญหา การมีความพึงพอใจที่พร้อมจะท างานด้วยความบากบั่นและการมีความคิดเชิงบวกเมื่อต้อง
เผชิญหน้ากับความล้มเหลว  

กล่าวได้ว่าพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรก
ของครอบครัว คือ พฤติกรรมเชิงบวกที่ท าให้บุคคลเกิดความมุ่งมั่นเพียรพยายามเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตนตั้งไว้โดยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหน้าที่หรือคือสิ่งที่ตนต้องกระท า แต่เป็นความชอบและรักที่
จะกระท าสิ่งนั้นอย่างเต็มใจ การประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวโดยแสดงออกมาได้ทั้งทางด้านกายภาพ เช่นการมีความ
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พยายาม วิริยะอุตสาหะ มีความตั้งใจ รู้จักตั้งค าถาม เคารพกฎกติกาและสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เรียน ด้านอารมณ์ เช่น ขณะเรียนมีความสนอกสนใจในสิ่งที่อาจารย์ก าลังสอน และด้านความคิด เช่น 
ชอบความท้าทาย มีความคิดเชิงบวกเม่ือต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคในการเรียน เป็นต้น  

ดังนั้น พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนในงานวิจัยนี้ จึงหมายถึง การกระท าของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตนอย่างตั้งใจและทุ่มเทให้แก่การเรียน เพ่ือผลของความส าเร็จทางการศึกษา 
โดยแบ่งการกระท าออกเป็น 3 ด้าน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Schaufeli et al. (2002) คือ 1) 
พฤติกรรมกระตือรือร้นให้แก่การเรียน (Vigor) เป็นพฤติกรรมที่ท าให้บุคคลมีความกระตือรือร้น เพียร
พยายาม เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบ 2) พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน (Dedicate) 
เป็นพฤติกรรมที่ท าให้บุคคลเสียสละเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเรียนมากกว่าการกระท ากิจกรรมอ่ืน โดย
ให้ความส าคัญกับการเรียนเป็นหลัก และ 3) พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน  (Absorption) เป็น
พฤติกรรมในลักษณะของบุคคลที่สนอกสนใจและมีความสุขกับกับสิ่งที่เรียน มีความรู้สึกร่วมหรือมี
อารมณ์ร่วม ยากที่จะละเลยหรือถอนตัวออกมาสิ่งที่ตนก าลังกระท า สรุปได้ว่า งานวิจัยนี้จึงแบ่ง
การศึกษาพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนออกเป็น 3 แนวทาง คือ 1) พฤติกรรมกระตือรือร้นให้แก่การ
เรียน 2) พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน และ 3) พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจให้แก่การเรียน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.4.1.1 พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน: ความหมายและการวัด 
   พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน เป็นองค์ประกอบประการหนึ่งอัน
ก่อให้เกิดพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว 
การศึกษาของ Shirom (2011) ได้ให้ความหมายกระตือรือร้น ไว้ว่า เป็นความรู้สึกของปัจเจกบุคคลที่
แสดงออกถึงความแข็งแรงทางกายภาพ มีพลังทางอารมณ์ มีชีวิตชีวาตื่นตัวทางความคิด และจะมีผล
ต่อประสบการณ์ ในการท างาน Sarath & Manikandan (2015) ได้ ให้ ความหมายของค าว่า
กระตือรือร้น ไว้ว่า เป็นลักษณะของระดับพลังงานในตัวบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลท างานที่
ตนเองรับผิดชอบ สอดคล้องกับ Schaufeli et al. (2002) ได้ให้ความหมายความกระตือรือร้น ไว้ว่า 
เป็นลักษณะของพลังงานระดับสูงในตัวบุคคลและมีความยืดหยุ่นทางจิตใจในขณะท างาน มีความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการท างานและม่ันคงในการรับมือในการเผชิญกับความยากล าบาก 

ส าหรับงานวิจัยไทยที่ ศึกษาที่ เกี่ ยวข้องพฤติกรรมการเรียนอย่าง
กระตือรือร้น ตัวอย่างเช่น อัมพิกา ยิ้มวัฒนา (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการท างานอย่างกระตือรือร้น 
โดยแบ่งพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) พฤติกรรมการท างานอย่าง
อุทิศตน และ 2) พฤติกรรมการท างานอย่างมุ่งอนาคต โดยให้ความหมายว่าพฤติกรรมการท างาน
อย่างมุ่งอนาคต เป็นพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมที่เน้นเกี่ยวกับความส าเร็จและผลดีที่จะ
เกิดขึ้นอย่างมากในอนาคตมากกว่าที่จะเน้นผลดีที่ เกิดเพียงเล็กน้อยในปั จจุบัน พฤติกรรม
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กระตือรือร้นในการเรียน เป็นพฤติกรรมอันพึงปรารถนาที่จะท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จทาง
การศึกษาและท าให้บุคคลมีความรับผิดชอบที่จะท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ รู้จักอดทน 
เพียรพยายามและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงก าหนดความหมายของ พฤติกรรมกระตือรือร้นใน
การเรียน หมายถึง ลักษณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการเรียน เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมสู้ไม่ถอย รู้จัก
ปรับปรุงตนเอง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีพลังในการท างานสูง สามารถเรียนได้ต่อเนื่องยาวนาน 
   จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกระตือรือร้น 
พบว่า มีงานวิจัยจ านวนหนึ่งได้ท าการวัดพฤติกรรมกระตือรือร้นด้วยวิธีมาตรประเมินรวมค่า 
(Summated Rating Method) เช่นงานวิจัยของ Schaufeli et al. (2002) ได้สร้างแบบวัดความ
มุ่งมั่นในงานฉบับเต็มที่มีชื่อ “Utrecht Work Engagement Scale (UWES)” เป็นแบบวัดมาตรา
ประเมินรวมค่าจ านวน ประกอบด้วย 7 ระดับจาก ไม่เคยเลย ถึง ตลอดเวลา/ทุกวัน แบบวัดดังกล่าว
ประกอบด้วยค าถามที่แบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ 1) ความกระตือรือร้น มีจ านวน 6 ข้อ 2) การอุทิศตน
มีจ านวน 5 ข้อ และ 3) ความจดจ่อใส่ใจ มีจ านวน 6 ข้อ รวมเป็นทั้งหมด 17 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธ์แอลฟาอยู่ในระดับดีมีค่ามากกว่า .80 ขึ้นไป และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและ
ยืนยันว่าแบบวัดนี้มี 3 องค์ประกอบตามแนวคิดความมุ่งม่ันในงาน (ปัญจมาส ทวิชาตานนท์และน าชัย 
ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 2556; อรพินทร์ ชูชม, 2557) แบบวัดดังกล่าวในมิติความกระตือรือร้น ได้รับการ
ประเมินด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ ข้อค าถามเช่น “ในที่ท างานของฉันรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงาน”, 
“เมื่อฉันตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ฉันรู้สึกชอบที่จะไปท างาน”, “ในการท างานฉันรู้สึกว่าฉันกระฉับกระเฉง
แข็งแรง” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแบบวัดความมุ่งมั่นในงานโดยเป็นลักษณะเฉพาะที่วัด
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งที่คล้ายกับองค์ประกอบบางด้านของแบบวัด UWES เช่น แบบวัดชื่อ 
Shiroms–Malemed Vigor Measure (SMVM) มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธ์แอลฟาเท่ากับ 
.85 ใช้วัดเฉพาะองค์ประกอบความกระตือรือร้น ที่ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ ความแข็งแกร่งทาง
กายภาพ 2) พลังทางอารมณ์ และ 3) ความมีชีวิตชีวาทางการรู้คิด (Shirom, 2003) 
      ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดขึ้นมาใหม่โดยใช้ขอบเขตชองแบบวัด 
Utrecht Work Engagement Scale (UWES) เป็นพ้ืนฐานประกอบเพ่ือเป็นแนวในการสร้างข้อ
ค าถาม ส าหรับแบบวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างกระตือรือร้นตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรนี้ มี
ลักษณะเป็นแบบวัดประเภทประเมินรวมค่า (Summated Rating Method) มีมาตรวัด 6 ระดับ 
จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 
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สรุปได้ว่า พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน หมายถึง ลักษณะของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน เอาจริงเอา
จังกับสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมสู้ไม่ถอย รู้จักปรับปรุงตนเอง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มี
พลังการท างานสูง สามารถเรียนได้ต่อเนื่องยาวนาน วิธีการวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างกระตือรือร้น 
ผู้วิจัยใช้แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating 
Method) ผู้ที่ตอบได้คะแนนจากแบบวัดนี้มากแสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน
มาก 

1.4.1.2 พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน: ความหมายและการวัด 
พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน เป็นองค์ประกอบประการหนึ่งอัน

ก่อให้เกิดพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ใน
การศึกษาของ Bakker & Demerouti (2008) ให้ความหมาย การอุทิศตน ไว้ว่า เป็นความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการมีความกระตือรือร้น รับรู้ว่าสิ่งที่ท าแล้วเกิดแรงบันดาลใจ มีความภาคภูมิใจ
และความท้าทาย ส่วน Schaufeli et al. (2002) ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้หรือรู้สึกถึงคุณค่าและ
มีความกระตือรือร้นที่จะกระท าในสิ่ง ๆ หนึ่ง  

ส่วนในงานวิจัยไทยมีผู้ศึกษาถึงพฤติกรรมอุทิศตนอยู่หลายเรื่อง เช่น 
รังสรรค์ หังสนาวิน (2549) ให้ความหมาย พฤติกรรมการท างานอย่างอุทิศตนในงาน หมายถึง การ
ท างานด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างานอย่างเหมาะสมเพื่อผลสัมฤทธิ์ในงาน เป็น
ลักษณะส าคัญของข้าราชการ การทุ่มเทให้กับงานนั้นอาจจะกระท าได้ในหลายลักษณะ เช่น เตรียมสั่ง
สมความรู้เกี่ยวกับงานในปัจจุบันและอนาคต มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ และท างานโดยเห็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ส่วนกัญจนา อร่ามรักษ์ (2551) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมการท างาน
อย่างอุทิศตน ความหมายถึง การเสียสละ ทุ่มเทเวลาและแรงงานในการท างานอย่างเต็มความรู้และ
สติปัญญาความสามารถ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ต่อมาในงานวิจัยของ สุชาดา ชลานุเคราะห์ (2552) ให้ความหมาย 
พฤติกรรมอุทิศตนในการท างาน หมายถึง พฤติกรรมการท างานของหัวหน้าสถานีอนามัยที่แสดงถึง
ความมุ่งมั่น อุตสาหะ เสียสละในการท างานให้แก่หน่วยงานอย่างเต็มใจ เช่น การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทั้งทางร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม โดยเน้นการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยง
ไปสู่การดูแลสุขภาพทั้งครอบครัวโดยรวม การปฏิบัติงานมิใช่มีความหมายเพียงแค่การรักษาพยาบาล
แก่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของชุมชนในเขตที่รับผิดชอบด้วย
ความอดทน เสียสละรับผิดชอบ มีเมตตา มีความเอ้ืออาทร สุภาพอ่อนน้อม และไม่เห็นแก่ความสุข
สบายของตนเอง นอกจากนี้ พชรมน นนทภา (2559) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมการท างานอย่าง
อุทิศตน หมายถึง การทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท างานอย่างเสียสละให้ประชาชน องค์กร และ



 

 

10 

สังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน เป็นพฤติกรรมหรือการกระท าที่เต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและเกินกว่าหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนเป็นพฤติกรรม
อันพึงปรารถนาที่จะท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จทางการศึกษา และท าให้บุคคลมีความรับผิดชอบที่
จะท าหน้าที่ของตนเป็นการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่การศึกษาอันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางศึกษาของ
ผู้เรียน พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนจึงเป็นพฤติกรรมส าคัญประการหนึ่งที่จะให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวประสบความส าเร็จทางการเรียน 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงก าหนดความหมายของ พฤติกรรมอุทิศตนให้กับ
การเรียน หมายถึง ลักษณะของนักศึกษาที่แสดงออกถึงการให้ความส าคัญกับความพร้อมที่จะ
เสียสละเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเรียนอย่างเต็มใจ ไม่รู้สึกเสียดายเวลาที่ต้องใช้หรือการท ากิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง เกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมหนึ่ง ๆ และเมื่อท าส าเร็จแล้วเกิดความภาคภูมิใจและ
อยากท่ีจะท าต่อ ๆ ไป 

จากการประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอุทิศตนในอดีต พบว่า
มีงานวิจัยจ านวนหนึ่งได้ท าการวัดพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน ด้วยวิธีแบบมาตรประเมินรวมค่า 
(Summated Rating Method) ยกตัวอย่างเช่น Schaufeli et al. (2002)  ได้สร้างแบบวัดความ
มุ่งมั่นในงานฉบับเต็มที่มีชื่อ “Utrecht Work Engagement Scale (UWES)” เป็นแบบวัดมาตรา
ประเมินค่าจ านวน ประกอบด้วย 7 ระดับจาก ไม่เคยเลย ถึง ตลอดเวลา/ทุกวัน แบบวัดดังกล่าว
ประกอบด้วยค าถามมาตราย่อย 3 มิติ ได้แก่ 1) ความกระตือรือร้น มีจ านวน 6 ข้อ 2) การอุทิศตนมี
จ านวน 5 ข้อ และ 3) การจดจ่อใส่ใจ มีจ านวน 6 ข้อ รวมเป็นทั้งหมด 17 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธ์แอลฟาอยู่ในระดับดีมีค่ามากกว่า .80 ขึ้นไป และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและ
ยืนยันว่าแบบวัดนี้มี 3 องค์ประกอบตามแนวคิดความมุ่งมั่นในงาน  

ส่วนในงานวิจัยไทย บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ท าการศึกษาพฤติกรรมอุทิศ
ตนในงานของข้าราชการ โดยใช้แบบวัดพฤติกรรมนี้จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 
5.25 ถึง 7.37 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบวัดชนิดแอลฟ่า เท่ากับ .96 นอกจากนี้แบบวัดชุดนี้ได้ถูก
น ามาปรับใช้ในงานวิจัยของ วิเชียร ธรรมาธร (2547) ซึ่งท าการศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมด้านอุทิศตนของข้าราชการกรมก าลังพลทหารอากาศ
โดยรวม พฤติกรรมท างานเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานและพฤติกรรมใฝ่สัมฤทธิ์เข้าด้วยกัน นอกจากนี้
ในงาน ปัญจมาส ทวิชาตานนท์ และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (2556); อรพินทร์ ชูชม (2557) โดยใน
การวัดความอุทิศตน มีการประเมินด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ เช่น “ฉันมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงาน
ของฉัน”, “ฉันแสวงหางานที่ฉันท าแล้วรู้สึกว่ามีความหมายและเป็นงานที่ต้องการตามเป้าหมาย”, 
“งานของฉันเป็นแรงบันดาลใจให้ฉัน”, “ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันท า” เป็นต้น 
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สรุปได้ว่า พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน หมายถึง ลักษณะของ
นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่แสดงออกถึงการให้ความส าคัญกับความพร้อมที่จะ
เสียสละเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเรียนอย่างเต็มใจ ไม่รู้สึกเสียดายเวลาที่ต้องใช้หรือการท ากิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง เกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมหนึ่ง ๆ และเมื่อท าส าเร็จแล้วเกิดความภาคภูมิใจและ
อยากที่จะท าต่อ ๆ ไป วิธีการวัดพฤติกรรมอุทิศตนให้กับเรียน ผู้วิจัยใช้แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนซึ่งเป็น
แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Method) ผู้ที่ตอบได้คะแนนจากแบบวัดนี้
มากแสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนมาก 

1.4.1.3 พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน : ความหมายและการวัด 
   การจดจ่อใส่ใจ เป็นคุณลักษณะหนึ่งในสามประการที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม
มุ่งมั่นในการเรียน ส าหรับภาษาไทยยังมีความหมายของค านี้ไม่ชัดเจน นักวิจัยบางท่านใช้ค าว่า การ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงานหรือการจดจ่อใส่ใจ อย่างไรก็ตามความหมายของค านี้จึงต้องศึกษาราก
ศัพท์จึงจะเข้าใจความหมายที่แท้จริง Csikszenthmihalyi (1990) ให้ความหมายว่า การจดจ่อใส่ใจ 
(Absorption) คือลักษณะที่โดดเด่นที่แสดงออกถึงการสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่และมีความสุขใน
การท าสิ่งนั้น โดยเวลาในการปฏิบัติผ่านไปอย่างรวดเร็วและถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นได้ยาก การที่
บุคคลจะหมกมุ่นในการท างานในลักษณะนี้อาจจะเรียกได้ว่า ความลื่นไหลในงาน (Flow) ที่เกิดจาก
สภาพของประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงาน โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะที่เกิดจากความสนใจเฉพาะ ไม่
ลังเล มีความคิดชัดเจน ใจและกายรวมเป็นอันหนึ่ง มีความตั้งอกตั้งใจ รู้สึกง่ายในสิ่งที่กระท า ท าการ
ควบคุมได้อย่างเต็มที่ ไม่มีความประหม่า เกิดการบิดเบือนของเวลา (ท าให้รู้สึกว่าเวลาผ่ านไปอย่าง
รวด เร็ ว ) เกิ ดค วาม เพ ลิ ด เพลิ น จ ากสิ่ งที่ ก ระท า  ส่ วน  Bakker, Hakanen, Demerouti, & 
Xanthopoulou (2007) ได้ให้ความหมายค าว่า การจดจ่อใส่ใจ คือ การกระท าอย่างเต็มที่จดจ่อและ
มีความสุขในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและเป็นเรื่องยากท่ีบุคคลผู้นั้น
จะแยกตัวออกมาจากงานได้ ส่วนงานวิจัยไทยเช่น  ปัญจมาส ทวิชาตานนท์ (2555) ได้ให้ความหมาย 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน (Absorption) หมายถึง การมีสมาธิจดจ่อกับงานและรู้สึกมีความสุข
กับงานที่ท าโดยรู้สึกว่าเวลาในการท างานผ่านไปอย่างรวดเร็วและยากท่ีจะละจากงานที่ท าอยู่ได้ ส่วน 
อรพินทร์ ชูชม (2557) ให้ความหมาย ความจดจ่อใส่ใจ หมายถึง ความรู้สึกมุ่งมั่นและเป็นสุขในการ
ท างาน ยากท่ีจะถอนตัวออกจากงาน เหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
   ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงก าหนดความหมายของ พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจใน
การเรียน  หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ของนักศึกษาซึ่งมีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งอกตั้งใจ 
สนอกสนใจและมีความสุขกับสิ่งที่กระท า การมีความรู้สึกร่วมหรือมีอารมณ์ร่วม ยากที่จะละเลยหรือ
ถอนตัวออกมาจากสิ่งที่กระท าและรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ก าลังปฏิบัติกิจกรรม    
นั้น ๆ 
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   วิธีวัดจากการประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจใน
อดีต พบว่ามีงานวิจัยจ านวนหนึ่ง ท าการวัดพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน  ด้วยวิธีมาตรประเมิน
รวมค่า (Summated Rating Method) ยกตัวอย่างเช่น Schaufeli et al. (2002) ได้สร้างแบบวัด
ความมุ่งมั่นในงานฉบับเต็มที่มีชื่อ “Utrecht Work Engagement Scale (UWES)” เป็นแบบวัด
มาตราประเมินค่าจ านวน ประกอบด้วย 7 ระดับจาก ไม่เคยเลย ถึง ตลอดเวลา/ทุกวัน แบบวัด
ดังกล่าวประกอบด้วยค าถามมาตราย่อย 3 มิติ ได้แก่ 1) ความกระตือรือร้น มีจ านวน 6 ข้ อ 2) การ
อุทิศตนมีจ านวน 5 ข้อ และ 3) ความจดจ่อใส่ใจ มีจ านวน 6 ข้อ รวมเป็นทั้งหมด 17 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธ์แอลฟาอยู่ในระดับดีมีค่ามากกว่า .80 ขึ้นไป และมีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างและยืนยันว่าแบบวัดนี้มี 3 องค์ประกอบตามแนวคิดความมุ่งมั่น ในงาน(ปัญจมาส ทวิชาตา
นนท์ และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล , 2556; อรพินทร์ ชูชม, 2557) โดยในมิติความจดจ่อใส่ใจมีการ
ประเมินด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ เช่น “ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อฉันท างานอย่างเต็มที่จริงจัง”, “ฉันมักจะ
หมกมุ่นในงานของฉัน”, “ฉันรู้สึกเคลิบเคลิ้มในการท างานของฉัน”, “ขณะที่ฉันท างาน ฉันไม่สนใจสิ่ง
รอบตัว” เป็นต้น 
    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้วัดพฤติกรรมจดจ่อ
ใส่ใจในการเรียน โดยใช้ขอบเขตการวัด Utrecht Work Engagement Scale (UWES) เป็นพ้ืนฐาน
ประกอบเพ่ือเป็นแนวในการสร้างข้อความตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปร แบบวัดนี้มีลักษณะเป็น
แบบวัดประเภทประเมินรวมค่า (Summated Rating Method) มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริง
ที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 
   สรุปได้ว่า พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน  หมายถึง การปฏิบัติของ
นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวซึ่งมีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งอกตั้งใจ สนอกสนใจ
และมีความสุขกับสิ่งที่กระท า การมีความรู้สึกร่วมหรือมีอารมณ์ร่วม ยากที่จะละเลยหรือถอนตัว
ออกมาจากสิ่งที่กระท าและรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ก าลังปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ 
วิธีการวัดพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน  ผู้วิจัยใช้แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตร
ประเมินรวมค่า (Summated Rating Method) 

 แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุของพฤตกรรมมุ่งม่ันในการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว 
   ในการวิจัยปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมุ่งมั่นใน
การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวนี้ ได้ใช้รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
นิยม (Interactionism Paradigm) ของ Endler & Magnusson (1976) เป็นกรอบแนวความคิด
หลัก โดยเชื่อว่าพฤติกรรมบุคคลนั้นเกิดจากส าเหตุส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ส าเหตุด้านสถานการณ์ 
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(Situational Factors) หรือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวบุคคล เช่น บุคคลรอบข้าง หรือเหตุการณ์
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งเสริมหรือขัดขวางต่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 2) สาเหตุด้านจิต
ลักษณะเดิม (Psychological Traits) เป็นจิตลักษณะที่บุคคลถูกอบรมปลูกฝังและเรียนรู้ผ่านสถาบัน
ทางสังคมตั้งแต่อดีต 3) สาเหตุร่วมจากปฏิสัมพันธ์ของสถานการณ์และจิตลักษณะเดิมที่บุคคลก าลัง
เผชิญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบุคคล (Mechanical Interaction) ปฏิสัมพันธ์ลักษณะนี้สามารถ
ค านวณได้ทางสถิติเชิงจิตและพฤติกรรมที่แปรปรวนของอิทธิพลร่วมของปัจจัยเชิงสาเหตุทั้งสองกลุ่ม 
และ 4) สาเหตุด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ (Psychological States) หรือปฏิสัมพันธ์ภายในตน
(Organismic Interaction) เป็นลักษณะจิตใจของบุคคลที่แปรเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่
เผชิญอย(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541b) 
 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม ( Interactionism Model) ในการ
ก าหนดและคัดเลือกกลุ่มตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส าคัญที่สมควรท าการศึกษา เช่น ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) ที่แสดงถึงตัวแปรสาเหตุในกลุ่มจิตลักษณะเดิมซึ่งได้แก่ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน โดยเลือกตัวแปรสองตัวนี้เนื่องจากพบว่า ในผลงานวิจัย
ส่วนมากตัวแปรสองตัวในกลุ่มจิตลักษณะเดิมนี้คือตัวแปรส าคัญที่มักส่งผลต่อการมีพฤติกรรมอันพึง
ปรารถนาของบุคคล อีกทั้งได้เพ่ิมลักษณะเอกลักษณ์แห่งอีโก้ (Ego Identity) (Erikson, 1968) และ
แนวคิดการประเมินแก่นแห่งตน (judge, Locke & Durham, 1997) ตัวแปรเชิงสาเหตุในกลุ่ม
สถานการณ์ ได้แก่ การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่น

ภาพที่ 1.2  รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541b; Endler & Magnusson, 1976) 
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พ่ี ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 
ร่วมกับตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเครียดในการ
เรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนขอ ง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว เป็นกรอบแนวคิดในการประมวลเอกสารและ
ตั้งสมมุติฐานต่อไป 

1.4.2 ปัจจัยเชิงเหตุด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวกับจิตลักษณะตามสถานการณ์และพฤติกรรม
มุ่งม่ันในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว  

  ส่วนนี้ เป็นการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสาเหตุทางด้าน
สถานการณ์ในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว 4 ตัวแปร (การ
สนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด, การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี,  ความคาดหวังจาก
ครอบครัวในการเรียน และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล) กับจิตลักษณะตาม
สถานการณ์อีก 3 ตัวแปร (ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน, ความเครียดในการเรียน, และความเชื่ออ านาจใน
ตนด้านการเรียน) และพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เป็นรุ่นแรกของ
ครอบครัว ดังนี้ 

1.4.2.1 การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิดกับจิตลักษณะตาม
สถานการณ์และพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน  
การสนับสนุนทางสังคม (Social support) มีส่วนให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ ที่

น่าปรารถนา ทั้งนี้เพราะการได้รับการสนับสนุนทางสังคมในโรงเรียนจาก ครูอาจารย์ เพ่ือจะลดสภาพ
ปัญหาในจิตใจลง ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งแรง
สนับสนุนจากเพ่ือน และครูอาจารย์มีอิทธิพลสูงมาก เพราะบุคคลต้องการการยอมรับจากสังคม ซึ่ง 
Duchduen Bhanthumnavin (2000) ได้รวบรวมและสรุปนิยามปฏิบัติการของการสนับสนุนทาง
สังคมว่า หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยผู้ที่ให้การ
สนับสนุนทางสังคมมักจะให้การสนับสนุนใน 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ 
(emotional support) เช่น การปลอบโยน การให้ความเป็นห่วงเป็นใย ความรัก ความอบอุ่น 
ความเห็นอกเห็นใจ หรือการยอมรับเป็นต้น 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (international 
support) เช่น การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัล - ลงโทษ การ
กล่าวติชม เป็นต้น 3) การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน 
(material support) นอกจากนี้ดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์ (2537) ได้สรุป
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ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลภายนอกให้ความสนใจเอาใจใส่
ครอบครัว และให้ความช่วยเหลือ เป็นก าลังใจให้แก่เด็ก 

นอกจากนี้ นิศากร สนามเขต (2550) ให้ความหมาย การสนับสนุนทางสังคม
จากครู หมายถึง การที่นักเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากครูในโรงเรียน ในเรื่องช่วยส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมทั้งการปฏิเสธเพ่ือนด้านที่ไม่ดี และการเป็นกัลยาณมิตรแก่
เพ่ือน ใน 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ เช่น ครูให้ค าชมเชยเมื่อนักเรียนให้ความช่วยเหลือเพ่ือน ด้านข้อมูล
ข่าวสาร เช่น ครูชักชวน แนะน าให้ท ากิจกรรมกับเพ่ือนบ้านในทางที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้
การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครูจึงมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ที่น่าปรารถนา 
ทั้งนี้เพราะการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู เช่น การได้รับก าลังใจ การให้ความสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ ที่ท าให้นักเรียนด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขนั้น จะช่วยลดสภาพปัญหาภายในจิตใจได้ส่งผล
ให้มีพฤติกรรมที่น่าพึงปรารถนา เพราะบุคคลจะมีความต้องการการยอมรับจากครูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากบุคคลรอบข้างซึ่งเป็นบุคคลที่ตัวเองเคารพและใกล้ชิด ส่วน ไพศาล แย้มวงษ์ (2555) ได้ให้
ความหมาย การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ หมายถึง การรับรู้ต่อการได้รับความช่วยเหลือและ
ส่งเสริมที่ได้รับจากอาจารย์ ได้แก่ การได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ การได้รับความช่วยเหลือจาก
อาจารย์ การช่วยแก้ปัญหา การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น การได้รับค าปรึกษารับฟังปัญหา การ
ได้รับการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจและการช่วยให้เข้าใจในเป้าหมายของชีวิต 

ดังนั้น การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ในการวิจัยนี้จึง
หมายถึง การรับรู้นักศึกษาว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของตนนั้นให้การสนับสนุนทางสังคม 2 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านอารมณ์ เช่น ชมเชยหรือให้รางวัลเมื่อนักศึกษาท างานในรายวิขาได้ดี 2) ด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น 
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาเมื่อนักศึกษาสงสัยหรือไม่เข้าใจ การให้ค าปรึกษาเมื่อ
นักศึกษามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางการเรียนหรือปัญหาในชีวิตประจ าวัน   

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคล เช่น ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคะนอง (2547) 
พบว่า กลุ่มนักเรียนที่รับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากครูมากเป็นผู้มีพฤติกรรมใฝ่รู้ในการเรียน
คณิตศาสตร์ และมีพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนลักษณะตรงข้าม  
นิศากร สนามเขต (2550) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครู เมื่อเข้าท านายร่วมกับตัวท านายชุด
ลักษณะสถานการณ์อีก 3 ตัวแปร รวมเป็น 4 ตัวแปร สามารถร่วมท านายทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม
การคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมได้เป็น ล าดับที่ 1 (ค่าเบต้าอยู่ระหว่าง .24-.30) ใน 3 จาก 26 กลุ่มย่อย
ทั้งหมด โดยมีปริมาณการร่วมท านายอยู่ระหว่างร้อยละ 11.7–26.0 สอดคล้องกับ สุมิตตรา เจิมพันธ์ 
(2545) พบว่า การรับรู้การปฏิบัติจากครูคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งก่อนการเรียนขณะในชั้นเรียนและหลังการเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
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นักศึกษาที่มีการรับรู้การปฏิบัติจากครูคณิตศาสตร์มากมีพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ในขณะชั้น
เรียนสู งกว่ านั ก เรียนกลุ่ มที่ มี ก ารรับ รู้การปฏิบั ติ จากครูน้ อย  เช่น เดี ยวกับ งานวิจั ยของ  
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ (2546) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในโรงเรียนมาก
เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาดมากกว่านักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ในโรงเรียนน้อย ผลเช่นนี้พบทั้งในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานันดร์ เปีย
ศิริ (2545) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในโรงเรียนมาก เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
ประหยัดไฟฟ้ามากกว่านักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในโรงเรียนน้อย 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า บุคคลที่ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ในการกระท าพฤติกรรมอย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและ
มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาต่างๆ มาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงคาดได้ว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็น
รุ่นแรกของครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิดมากจะมีพฤติกรรม
มุ่งมั่นในการเรียนมากกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิดน้อย 

การวัดการสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด เช่น 
งานวิจัยของ ฐานันดร์ เปียศิริ (2545) ได้สร้างแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมในโรงเรียน โดย
ให้นักเรียนรายงานความเกี่ยวข้องกับบุคคลในโรงเรียน เช่น ครู เพ่ือน ถึงปริมาณการได้รับความ
ช่วยเหลือในกิจกรรมการประหยัดไฟฟ้า ใน 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (เช่น ให้ค าชม 
ให้รางวัล) 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (เช่น ในวิชาเรียนครูได้แทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ประหยัดไฟฟ้า 3) การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของ แบบวัดมีจ านวน 12 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตร
ประเมินค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่าที ) อยู่
ระหว่าง 5.70–8.87 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .81 อีกทั้ง สุมิตตรา เจิมพันธ์ 
(2545) ได้สร้างแบบวัดการรับรู้การปฏิบัติจากครูคณิตศาสตร์ ในการสนับสนุนการเรียนคณิตศาสตร์ 
เช่น ให้ค าแนะน าเรื่องการเรียนวิชาคณิตฯ ให้ค าอธิบายเนื้อหาบทเรียนอย่างชัดเจน ให้เหตุผลก่อน
ลงโทษ หรือให้รางวัล และการแสดงออกทางอารมณ์ของครู เช่น เอาใจใส่ ให้ก าลังใจ ปลอบโยน เป็น
ต้น แบบวัดมีจ านวน 10 ข้อ พิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 10–60 คะแนน มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
(ค่าที) อยู่ระหว่าง 6.22–10.65 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .84  

นอกจากนี้ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคะนอง (2547) ได้สร้างแบบ
วัดการรับรู้การสนับสนุนจากครู โดยวัดการรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับความช่วยเหลือ สนับสนุนจากครู
คณิตศาสตร์ใน 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ และด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมิน
รวมค่า จ านวน 15 ข้อ พิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 15–90 คะแนน มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า 
T) อยู่ระหว่าง 4.05 –8.87 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .90  และ วันวิสา สรีระ
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ศาสตร์ (2554) ได้สร้างแบบวัดการได้รับการสนับสนุนจากครูในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม 
เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรประเมิน 6 ระดับ จาก  
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย จ านวนข้อค าถามที่สร้างขึ้น 27 ข้อ เมื่อน าแบบวัดไปทดลองใช้กับกลุ่ม
นักเรียนจ านวน 100 คน แบบวัดมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .36 ถึง .71 มีค่าความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .82 ผู้วิจัยได้คัดเลือกไว้ใช้จริง 10 ข้อ เมื่อน ามาใช้จริง (กลุ่มตัวอย่าง 
597 คน) แบบวัดมีพิสัยของคะแนนของแบบวัดอยู่ระหว่าง 19 ถึง 60 คะแนน ค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง .44 ถึง .64 ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .84  อย่างไรก็ตามในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง (2547) มีค่าความ
เชื่อมั่นแบบแอลฟาเท่ากับ 0.89 ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่ า (Summated Rating 
Method) มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” เพ่ือใช้วัดการสนับสนุนทางสังคม
จากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด โดยท าการปรับปรุงข้อความและเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง   

สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด หมายถึง การ
รับรู้ของนิสิตนักศึกษาในการปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือ การสนับสนุน
จากอาจารย์ที่ปรึกษาใน 2 ด้าน 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เช่น การแสดงความห่วงใย เห็นใจ 
เอาใจใส่ แสดงความรัก การยอมรับ ให้ค าชมเชย รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เป็นต้น 2) การ
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเรียน  ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรมสี่ง
สอน เป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยแก้ปัญหาในการเรียน/ชีวิตประจ าวันของนักศึกษา เป็นต้น การวัดการ
สนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยปรับปรุงแบบวัดมาจากแบบ
วัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคะนอง (2547) ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 
(Summated Rating scale) 

1.4.2.1 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่กับจิตลักษณะตามสถานการณ์
และพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน 
ตามที่นักวิชาการให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมเช่น Cobb 

(1976) ได้กล่าวถึงความหมายที่เกิดจากประสบการณ์ว่า การสนับสนุนทางสังคม จะส่งผลต่อ
ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับใน 3 ด้าน คือ 1) รู้สึกว่าตนเองถูกรักและถูกห่วงใย 2) รู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึก
ว่าตนมีคุณค่า และ 3) รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ทางด้าน House (1981) แบ่งการสนับสนุน
ทางสังคมออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์  (Emotional Support) เช่น 
ความเห็นอกเห็นใจ การให้ความรัก การให้การยอมรับ 2) การสนับสนุนด้านวัสดุเครื่องใช้ 
(Instrumental Support) เช่ น  สิ่ งของ บ ริ ก าร  3) การสนั บ สนุ นท างด้ านข้ อมู ลข่ าวส าร 
(Informational Support) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ และ 4) การสนับสนุนด้านการ
ประเมิน (Appraisal Support) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินตนเอง สอดคล้องกับที่ Cohen and 
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Wills (1985) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ 
(Emotional Support) เช่น  การท าให้ รู้สึ กภาคภูมิ ใจ 2) การสนับสนุนด้ านข้อมูลข่ าวสาร 
(Informational Support) เช่น ข้อมูลในการแก้ปัญหา 3) ความเป็นเจ้าของ (Belongingness) เช่น 
ความเป็นมิตร ความเป็นเพ่ือน และ 4) การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ (Instrumental Support) 
เช่น งบประมาณ สิ่งของ การบริการ 

ส่วนทางด้านนักวิชาการไทย อ้อมเดือน สดมณี , ดุษฎี โยเหลา, ประทีป จินงี่, 
สุภาพร ธนะชานันท์ และปัทมา เกตุอ่ า (2553) ให้ความหมายว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 
ปริมาณการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับแหล่งที่จะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน เช่น ครอบครัว เพ่ือน
ร่วมงาน ฯลฯ ในด้านอารมณ์ ด้านความช่วยเหลือ เมื่อต้องการและด้านข้อมูลข่าวสาร ส่วน  
Duchduen Bhanthumnavin (2000) กล่าวว่า พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม เป็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลสองคนในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยผู้ที่ให้การสนับสนุนทางสังคมจะท าการ
สนับสนุน 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional Support) 2) การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสาร (Informational Support) และ 3) การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทรัพยากร 
งบประมาณ และแรงงาน (Material Support)  ซึ่งประเด็นการสนับสนุนเพ่ือนให้ท าพฤติกรรมต่างๆ 
ที่พึงปรารถนา  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาไว้อีกหลากหลาย เช่น วันวิสา สรีระศาสตร์ 
(2554) ศึกษาพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียน
มัธยมศึกษา แบ่งการสนับสนุนเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ เช่น การให้ก าลังใจ 
ให้การยอมรับ เป็นต้น 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 3) การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของที่จ าเป็น เช่น เอกสารหรือ
บทความท่ีเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและปลอดภัย และงานวิจัยของ วรทัศน์ วัฒนชีวโน
ปกรณ์ (2555) ศึกษาพฤติกรรมสนับสนุนเพ่ือนให้ใฝ่รู้ใฝ่ดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยท าการ
สนับสนุนใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ เช่น การให้ก าลังใจ การให้การยอมรับ เป็น
ต้น  2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้ความรู้ การให้ข้อมูล การให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษา เป็นต้น 3) การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของที่จ าเป็น เช่น การให้เพ่ือนยืมซอฟต์แวร์ การช่วย
เพ่ือนซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

อีกทั้ง อรพินทร์ ชูชม (2557) ยังได้ให้ความหมาย การสนับสนุนทางสังคม
จากเพ่ือน หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าตนเคยได้รับหรือคาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือน เพื่อน
สนิท และเพ่ือนร่วมงาน เมื่อมีความต้องการทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม เช่น การได้รับความ
รัก ความเห็นอกเห็นใจ การยอมรับ การได้รับค าแนะน าการได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการได้รับ
การช่วยเหลือด้านสิ่งของทรัพย์สินเงินทอง ในสถานการณ์จ าเป็นอย่างเพียงพอ ที่จะบรรเทาหรือลด
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ความรุนแรงของปัญหาลดความเครียด และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ อันไม่พึงปรารถนา 
สอดคล้องกับ จุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551) ที่ให้ความหมายของ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
หน่วยงาน หมายถึง การรับรู้ถึงการได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ในด้าน
อารมณ์ ได้แก่ ความรัก การยอมรับ ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท างาน และการสนับสนุนด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่น พ่ี ในงานวิจัยนี้  หมายถึง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี/เพื่อนกับนักศึกษาในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยให้การสนับสนุนทาง
สังคม 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เช่น การแสดงความห่วงใย เห็นใจ แสดงความรัก 
การยอมรับ เป็นต้น 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 
การให้รางวัล-ลงโทษ การกล่าวติชม เป็นต้น 3) การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งทรัพยากร 
งบประมาณ และแรงงาน เช่น บริการ เงิน สิ่งของ เครื่องมือที่จ าเป็น เป็นต้น 

งานวิจัยแสดงให้ เห็ นว่าการสนับสนุนทางสั งคมจากเพ่ือน/รุ่น พ่ี  มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคล เช่น ในงานวิจัยของ บังอร โสฬส และ อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล 
(2539) พบว่า ผู้บริหารที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน รวมไปถึงการได้รับ
มอบหมายให้มีอ านาจในต าแหน่งของตน เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลเด่นชัดต่อความรู้สึกและ
ทัศนคติที่มีต่องานอัน ได้แก่ ความเครียด และความพึงพอใจในการท างาน โดยการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาสามารถท านายความพึงพอใจในการท างานได้ร้อยละ 34 และเพ่ือนร่วมงานช่วยเพ่ิม
อ านาจในการท านายอีกร้อยละ 2 นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริหารที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก
ที่สุด มีความพึงพอใจในงานและมีประสิทธิผลในการท างานมาก งานวิจัยของ ภมริน เชาวนจินดา 
(2542) ซึ่งท าการศึกษาลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่ม
ผู้สูงอายุโดยรวม ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนมากเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิต
ด้านครอบครัวสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพมาศ แซ่เสี้ยว (2550) ท าการศึกษา การปรับตัวทาง
จิตสังคมและลักษณะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่วัยกลางคน พบว่า ผู้ใหญ่วัย
กลางคนที่มีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนมากมีการรับรู้ความสามารถของตนในการ
จัดการกับความเครียดได้มาก และมีวิถีชีวิตตามแนวทางศาสนามาก เป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตด้านการ
ท างาน ด้านครอบครัว และด้านสังคมแต่ละด้านมากกว่าผู้ใหญ่วัยกลางคนลักษณะอ่ืน ๆ 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า บุคคลที่ได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากผู้อ่ืนในการกระท าพฤติกรรมอย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาต่างๆ มาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงคาดได้ว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของ
ครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพี่มากจะมีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนมากกว่า
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นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี
น้อย 

งานวิจัยจ านวนมากที่ท าการศึกษาถึงวิธีการวัดการสนับสนุนทางสังคมใน
ประเทศไทย เช่น ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532) ได้น าแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม (Social Support 
Questionnaire) ของ Sarason, Levine, Basham, & Sarason (1983) มาปรับปรุงใช้ วัดการ
สนับสนุนทางสังคมที่เน้นการวัดประเภทของบุคคลที่ให้การสนับสนุนทางสังคม 3 ด้าน คือ ด้าน
อารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านวัตถุสิ่งของ โดยวัดการสนับสนุนทางสังคมที่มาจากหลายแหล่ง 
เช่น หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน เพ่ือนทั่ว ๆ ไป และบุคคลอื่น ๆ เป็นต้น มีข้อค าถาม จ านวน 28 ข้อ เป็น
มาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” น ามาใช้กับครู 150 คน มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .87  

นพมาศ แซ่เสี้ยว (2550) ท าการศึกษาเรื่อง การปรับตัวทางจิตสังคมและ
ลักษณะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่วัยกลางคน โดยแบบวัดการรับรู้การ
สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนนั้น ประกอบด้วยประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับ การที่บุคคลรับรู้ว่าตนเคย
ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือน เพ่ือนสนิท และเพ่ือนร่วมงาน เมื่อมีความต้องการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม โดยปรับปรุงมาจากแบบวัดของ ภมริน เชาวนจินดา (2542) มา
ปรับปรุงเพ่ือให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม และคลอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการ เพ่ือวัดในผู้ใหญ่วัยกลาง 
เป็นประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ จ านวน 10 ข้อ แต่ละข้อเป็นประโยคประกอบมาตร 6 
หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แบบวัดมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .91 เมื่อน าแบบวัด
ไปทดลองใช้ ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ .33 ถึง .68 เลือกไว้ใช้10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 
.81 เมื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 645 คนคะแนนมีพิสัยอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน ได้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .92 

ไพศาล แย้มวงษ์ (2555) ได้สร้างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมและความพึง
พอใจในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในส่วนของการสนับสนุนทางสังคมนั้น
ประกอบไปด้วยการสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและ
การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน แบบวัดนี้มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 60 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.2-0.65 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .76 อย่างไรก็ตามการวัดการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ีในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดขึ้นมาใหม่ โดยสร้าง
ข้อความให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการสนับสนุนทางสังคมแบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ 1) การ
สนับสนุนทางด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร 3) การสนับสนุนทางด้านวัสดุ
อุปกรณ์ โดยเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า มาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย”  
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สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ในงานวิจัยนี้ หมายถึง 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี/เพ่ือนกับนิสิตนักศึกษาในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยที่ผู้ให้การ
สนับสนุนทางสังคมจะให้การสนับสนุนทางสังคม 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เช่น 
การแสดงความห่วงใย เห็นใจ แสดงความรัก การยอมรับ เป็นต้น 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 
เช่น การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การให้รางวัล -ลงโทษ การกล่าวติชม เป็นต้น 3) การ
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน เช่น บริการ เงิน สิ่งของ 
เครื่องมือที่จ าเป็น เป็นต้น การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบวัดขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating scale) 

1.4.2.2 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลกับจิตลักษณะตาม
สถานการณ์และพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน 
ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง

ใกล้ชิดและมีความส าคัญต่อนักศึกษามากที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งที่ให้ก าเนิดแล้วยังท าหน้าที่
อบรมถ่ายทอดวิธีปฏิบัติของสังคมที่ท าให้เด็กที่เกิดมาสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น 
ครอบครัวจึงมีอิทธิพลในการถ่ายทอดความคิด ทัศนคติและพฤติกรรม รวมถึงบุคลิกภาพโดยรวม การ
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ใกล้ชิดมากย่อมท าให้บุคคลรับเอาลักษณะต่าง ๆ ของผู้ที่ตน
ใกล้ชิดมากด้วย (วันวิสา สรีระศาสตร์, 2554) การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษา
ถึงการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งมีงานวิจัยจ านวนมากได้ให้ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูไว้ดังนี้ 

ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล มีผู้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลและพฤติกรรมต่างๆ โดยให้
ความหมายไว้เช่น ดวงเดือน พันธุมนาวิน อรพินทร ชูชม และงามตา วนินทานนท์ (2528) ได้ให้
ความหมายว่า การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การที่ผู้ใกล้ชิดเด็กมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับเด็กทั้งทางด้าน
ค าพูดและการกระท าซึ่งเป็นการสรุปความหมายต่อเด็กทั้งด้านทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ของ
ผู้กระท าตลอดจนเป็นทางให้ผู้เรียนรู้สามารถจะให้รางวัลและลงโทษเด็กได้ นอกจากนั้นยังเป็นโอกาส
ให้เด็กได้ดูแบบอย่างการกระท าของผู้เลี้ยงดูตนด้วย ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2552) ได้กล่าวไว้ว่า การ
อบรมเลี้ยงดู 2 แบบ คือ (การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก และแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์) 
ถ้ามีการปฏิบัติต่อเด็กมากในครอบครัวใด บุตรธิดาในครอบครัวนั้นจะมีลักษณะจิตใจและพฤติกรรมที่
น่าปรารถนาหลายด้าน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 2 แบบ คือ การอบรม
เลี้ยงดูเด็กแบบรักสนับสนุนและการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ส่วนการอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุน หมายถึง การที่บิดามารดาปฏิบัติต่อบุตรโดยแสดงความรักใคร่ เอาใจใส่ สนใจทุกข์
สุขบุตรของตนมากเพียงใด มีความใกล้ชิดกับบุตร โดยได้กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันมากน้อย
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เพียงไร นอกจากนี้ ยังรวมถึงความสนิทสนมการสนับสนุนช่วยเหลือ และการให้ความส าคัญแก่บุตร
ด้วย ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล หมายถึง การที่บิดามารดาได้อธิบายเหตุผลให้แก่บุตร 
ในขณะที่มีการส่งเสริมหรือขัดขวางการกระท าของบุตรหรือลงโทษบุตร นอกจากนั้นบิดามารดาที่ใช้
วิธีนี้ให้รางวัลและลงโทษบุตรอย่างเหมาะสมกับการกระท าของบุตรมากกว่าที่จะปฏิบัติต่อบุตรตาม
อารมณ์ของตนเอง การกระท าของบิดามารดาจะเป็นเครื่องช่วยให้บุตรได้เรียนรู้และรับทราบถึงสิ่งที่
ควรและไม่ควรท า นอกจากนั้นยังช่วยให้บุตรสามารถจะท านายว่าตนจะได้รับรางวัลหรือถูกลงโทษ
เมื่อกระท าพฤติกรรมหนึ่งๆ ลงไป  

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 
หมายถึง คุณภาพและปริมาณที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวได้รับรู้และ
รายงานว่าตนได้รับการปฏิบัติจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองในชีวิตประจ าวัน โดยบิดามารดาแสดง
ความรักใคร่และยอมรับตน ให้ความใกล้ชิดสนิทสนม เป็นกันเองกับตน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือเมื่อมี
ปัญหา มีการให้รางวัล เช่น ให้รางวัลเมื่อท าความดีและลงโทษเมื่อท าความผิดอย่างสมเหตุสมผล และ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอไม่กระท าตามอารมณ์ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

งานวิจัยที่แสดงว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล เช่นในงานวิจัยของ สุภาสินี นุ่มเนียม (2546) พบว่า นักเรียนที่
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรับสนับสนุนใช้และเหตุผลมากนั้น เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม
รับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่มากกว่านักเรียนที่
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลน้อย สอดคล้องกับ คมนา วัชรธานินท์ (2546) 
พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมากเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมอาสาสมัครมากกว่านักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูภาษาสนับสนุนให้ใช้เหตุผลน้อย และ 
ณัฐวัตร ลุณหงส์ (2544) พบว่า การที่มีผู้ปกครองเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน ซึ่งได้แก่ การให้ก าลังใจ 
การที่ผู้ปกครองมีเวลาให้แก่นักเรียนเพ่ือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ด้วยกัน และการดูแลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการเรียน มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แสดงว่าการที่นักเรียน
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองมาก ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนอย่างเหมาะสมมากด้วย 

ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
และใช้เหตุผลมากเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอันพึงปรารถนา ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงคาดได้ว่า นักศึกษาที่ได้รับ
การอบรมได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมากจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมมุ่งมั่นใน
การเรียนมากกว่านักศึกษาที่ได้รับการอบรมได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลน้อย 

การวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล มีตัวอย่างการวัดวิธีการ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล เช่น ในการวิจัยเรื่อง ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของ
นักเรียนวัยรุ่นที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงในครอบครัวและทางป้องกัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา 
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วนินทานนท์, 2536) ซึ่งท าการวิจัยในกลุ่มนักเรียนชาย และหญิง อายุ 10–17 ปี จ านวน 4,590 คน 
ในกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องมือที่ใช้คือ แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และแบบวัดการ
อบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล แบบวัดทั้งสองฉบับนี้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากแบบวัดในอดีต ซึ่งแบบวัดแต่ละ
ชุดประกอบด้วยประโยคบอกเล่า 15 ประโยค มีมาตรวัด 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .89 
ส่วนแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88 ที่น ามาใช้ในงานวิจัยของ ลิน
ดา สุวรรณดี (2543) เป็นแบบมาตรวัดประเมินรวมค่า จ านวน 20 ข้อ แล้วท าการหาคุณภาพของ
แบบวัด และใช้ทั้ง 20 ข้อ แบบวัดนี้มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 4.67 –9.82 มีค่าความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .90 

มีผู้น าแบบวัดดังกล่าวไปใช้เพ่ือศึกษาเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ 
หลายพฤติกรรมในเยาวชน เช่น สุภาสินี นุ่มเนียม (2546) ได้รวมแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูสองแบบ 
เข้าด้วยกัน เหลือจ านวน 10 ข้อ เพ่ือศึกษาเป็นปัจจัยเชิงเหตุด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกับพฤติกรรม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น แบบวัดมีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่าT) อยู่
ระหว่าง 7.01-13.43 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .90 ต่อมา จิตติพร ไวโรจน์
วิทยาการ (2551) ได้น าแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูทั้งสองน ามาจ านวน 10 ข้อ เพ่ือใช้ศึกษาเป็นปัจจัย
เชิงเหตุด้านหนึ่งของพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น แบบวัดทั้ง
ฉบับมีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่าT) อยู่ระหว่าง 7.50-15.65 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าเท่ากับ .84 ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ได้น าแบบวัดทั้งสองมาใช้รวมกัน จ านวน 10 ข้อ 
เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย เมื่อ
น ามาใช้จริง (กลุ่มตัวอย่าง 597 คน) แบบวัดมีพิสัยของคะแนนของแบบวัดอยู่ระหว่าง 24 ถึง 60 
คะแนน ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .50 ถึง .60 ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
เท่ากับ .86 อย่างไรก็ตามในการวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัย
ใช้แบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปัจนึก (2520) มีค่าความเชื่อมั่นแบบ
แอลฟาจากการวิจัยเท่ากับ .74  ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า  6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” 
ถึง “ไม่จริงเลย” แบบวัดนี้มีจ านวน 12 ข้อ 

สรุปได้ว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล จึงหมายถึง คุณภาพ
และปริมาณท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวได้รับรู้และรายงานว่าตนได้รับการ
ปฏิบัติจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองในชีวิตประจ าวัน โดยบิดามารดาแสดงความรักใคร่และยอมรับ
ตน ให้ความใกล้ชิดสนิทสนม เป็นกันเองกับตน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา มีการให้รางวัล 
เช่น ให้รางวัลเมื่อท าความดีและลงโทษเมื่อท าความผิดอย่างสมเหตุสมผล และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ
ไม่กระท าตามอารมณ์ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง การวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้
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เหตุผลในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปัจนึก 
(2520) ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating scale) 

1.4.2.3 ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียนกับจิตลักษณะตามสถานการณ์
และพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน 
ความคาดหวังเป็นการคาดการณ์ความส าเร็จซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจของแต่

ละบุคคลในการเลือกการกระท า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและความแตกต่างของแต่ละบุคคล และ 
สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ ที่จะท าให้ความคาดหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ 
Vroom (1964) เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการตัดสินใจเลือกระหว่างทางเลือกต่าง ๆ 
โดยพฤติกรรมเหล่านั้นมีระบบหรือมีความสัมพันธ์กับกระบวนการทางจิตใจได้แก่ การรับรู้ ความเชื่อ 
ทัศนคติ โดยเกิดจากแรงจูงใจ ส่วนชิษณุกร พรภาณุวิชญ (2540) อธิบายว่า ความคาดหวัง หมายถึง 
ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ของบุคคลอ่ืน ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ หรือคาดหวังเอาไว้  

มยุรี กลับวงษ์ และคณะ (2552) ได้กล่าวถึง ความคาดหวัง หมายถึง ความ
คิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณของบุคคลที่คาดคะเน ต่อบางสิ่งบางอย่างและเชื่อมั่นว่าควรจะมี ควรจะ
เป็น หรือควรเกิดขึ้นอย่างที่คิดไว้โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความจ าเป็น ตามสมควรแห่งฐานะ
หรือสถานภาพหรือสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง แต่ในบางครั้งความคาดหวังอาจจะไม่เป็นไป
ตามที่คิดไว้ก็ได้ พรเพชร โสติถิมานนท์ (2548) ให้ความหมาย ความคาดหวังของผู้ปกครองใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนที่มีต่อความต้องการหรือการตั้งเป้าหมาย
ของผู้ปกครองที่เกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
เช่นเดียวกับ จิราภรณ์ ประเสริฐหล้า (2557) ที่ได้ให้ความหมาย ความคาดหวังของผู้ปกครอง 
หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนถึงความต้องการความรู้สึกนึกคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ปกครองใน
การคาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเลือกอาชีพและการเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาและประสบความส าเร็จทั้งในเรื่องการเรียนและการท างานในอนาคต 

จุฑามาศ ตันติรัตนโอภาส (2548) ยังได้ให้ความหมาย ความคาดหวังของบิดา
มารดา คือ การรับรู้ของนักศึกษาต่อความคาดคิด ความรู้สึกของบิดามารดาหรือผู้ปกครองต่อ
เป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว้ส าหรับนักศึกษาและต้องการให้นักศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายที่
คาดหวังไว้ สอดคล้องกับ กุสุมา ยกชู (2553) ให้ความคาดหวังของผู้ปกครอง หมายถึง การคาดการณ์
ต่อเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยต้องการให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความต้องการของผู้ปกครองโดย
ต้องการให้บุคคลตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียนการท างาน เพ่ือจะมีผลการเรียนที่ดีมีความรู้ความ
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เข้าใจและสามารถท าข้อสอบได้คะแนนสูง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าศึกษาและประสบความส าเร็จใน
เรื่องการเรียนและการท างานในอนาคต     

นอกจากนี้ พัชรี มหาลาภ (2538) ปัจจัยที่ก าหนดความคาดหวังมี 3 ประการ 
ได้แก่ 1. ขึ้นอยู่กับลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการ
แสดงออกจึงแตกต่างกัน เพราะความคิดความต้องการของแต่ละบุคคลให้ความส าคัญแตกต่างกัน  
2. ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของสิ่งที่กระท าและประสบการณ์ที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าถ้าบุคคลเคยประสบ
ความส าเร็จในการสิ่งนั้นนั้นมาก่อน ก็จะท าให้มีการก าหนดระดับความคาดหวังในครั้งต่อไปสูงขึ้น 
และใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามจะก าหนดความคาดหวังลงมา ก็เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกล้มเหลวจากระดับความคาดหวังที่ตั้งไว้สูงกว่าความสามารถจริงและ  
3. ขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและการคาดการณ์
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้น ๆ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้จะเป็นการประเมินค่า 
โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล ซึ่งการประเมินค่าของแต่ละคน ที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งชนิดเดียวกัน ก็อาจแตกต่างกันได้ด้วยขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจการให้คุณค่า
แก่สิ่งนั้น ๆ ของแต่ละบุคคล จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของมนุษย์
คาดหวังเกิดจากสภาพแวดล้อมที่บุคคลได้รับกับความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป 
ตามความรู้ ประสบการณ์และความต้องการ แล้วบุคคลจะตัดสินใจ  

ในการวิจัยนี้ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน หมายถึง การรับรู้ของ
นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับ
เป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว้ส าหรับนักศึกษาและความต้องการให้นักศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายที่
คาดหวังไว้ ท าให้นิสิตนักศึกษามี 1) ความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น มีความอดทนในการเรียน
มาก พยายามขวนขวายหาความรู้ในการเรียน รู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียน เป็นต้น  
2) มีความอุทิศตนต่อการเรียนมากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ไม่ให้ความส าคัญกับเพ่ือนมากเกินไป ไม่
ท างานพิเศษที่กระทบต่อการเรียน หรือใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับการเรียน เป็นต้น และ 3) มีความจดจ่อ
ใส่ใจต่อการเรียน เช่น ตั้งอกตั้งใจเรียน มีอารมณ์ร่วมรู้สึกเพลิดเพลินกับสิ่งที่เรียน เป็นต้น 

  การประมวลเอกสารพบผลการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง
จากครอบครัวกับการกระท าพฤติกรรมหนึ่ง ๆ เช่น กุสุมา ยกชู (2553) พบว่า ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT-PAT อย่างมีนัยยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน ธนาวรรณ ธนพรดี (2551) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อเป้าหมายในชีวิตของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ว่าความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
เป้าหมายในชีวิตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เช่นเดียวกับ ณัชวดี จันทร์ฟอง (2549) พบว่า ความคาดหวัง
ของผู้ปกครองในด้านการเรียนเป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวด้านการเรียน
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ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4 อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีความคาดหวังของผู้ปกครองสูงมีพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อมาก เนื่องจากเพราะว่านักเรียนสามารถรับรู้เกี่ยวกับความคิด ความต้องการของผู้ปกครองที่
ต้องการให้นักเรียนประสบความส าเร็จในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาศึกษาต่ อในระดับ
ปริญญาตรีที่ดี โดยผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในด้านการเรียนเพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถและประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ซึ่งความคาดหวังของผู้ปกครองมักจะ
ถ่ายทอดมาจากทัศนคติค่านิยมทางการศึกษาส่วนตัวของผู้ปกครองไปสู่ลูกหลาน ทั้งหมดนี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของ จิราภรณ์ ประเสริฐหล้า (2557) ที่พบว่านักเรียนที่มีความคาดหวังจากผู้ปกครองสูง
มีพฤติกรรมการเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้านรวมในด้านสภาพทางจิต
มากกว่านักเรียนที่มีความคาดหวังจากห้องต่ า 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า บุคคลที่ได้รับรู้ถึงความคาดหวัง
จากครอบครัวในการกระท าพฤติกรรมอย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนามาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงคาดได้ว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่
ได้รับความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียนมากจะมีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนมากกว่านักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่ได้รับความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียนน้อย 

วิธีการวัด ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ศิรินทิพย์ พงษ์ศาศวัต (2546) ได้ท าการสร้างเครื่องมือวัดความคาดหวังของผู้ปกครองซึ่งใช้กับนิสิต
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งที่เข้าเรียนโดยวิธีสอบตรงจากมาหาวิไลศรีนครินทราวิโรจน์จ านวน 316 
คน ลักษณะแบบวัดเป็นมาสประเมินรวมค่าตามแบบลิเคอร์ท มี 5 ระดับ ได้แก่ จริงที่สุด จริง จริงบ้าง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด จ านวน 10 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 2.179 ถึง 6.301 มีค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ .84 ต่อมาจิราภรณ์ ประเสริฐหล้า (2557) ได้ปรับปรุงแบบวัดของศิรินทิพย์ พงษ์ศาศวัต 
(2546) แบบวัดมีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อเช่นกัน มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า r) อยู่ระหว่าง .282
ถึง .639 แบบวัดนี้มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .82 อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ การวัดความคาดหวัง
จากครอบครัวในการเรียนผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดขึ้นมาใหม่ โดยแบ่งความคาดหวังของผู้ปกครองในการ
เรียน ออกเป็น 3 มิติ ได้แก่  1) ความคาดหวังต่อการกระตือรือร้นในการเรียน 2) ความคาดหวังต่อ
การอุทิศตนในการเรียน และ 3) ความคาดหวังต่อการจดจ่อใส่ใจในการเรียน โดยเป็นแบบวัดชนิด
มาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating scale) มาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” 

สรุปได้ว่า ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียนในการวิจัยนี้ หมายถึง การ
รับรู้ของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัว
เกี่ยวกับเป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว้ส าหรับนักศึกษาและความต้องการให้นักศึกษาบรรลุผลตาม
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เป้าหมายที่คาดหวังไว้ ท าให้นิสิตนักศึกษามี 1) ความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น มีความอดทนใน
การเรียนมาก พยายามขวนขวายหาความรู้ในการเรียน รู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียน เป็น
ต้น 2) มีความอุทิศตนต่อการเรียนมากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ไม่ให้ความส าคัญกับเพ่ือนมากเกินไป ไม่
ท างานพิเศษที่กระทบต่อการเรียน หรือใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับการเรียน เป็นต้น และ 3) มีความจดจ่อ
ใส่ใจต่อการเรียน เช่น ตั้งอกตั้งใจเรียน มีอารมณ์ร่วมรู้สึกเพลิดเพลินกับสิ่งที่เรียน เป็นต้น การวัด
ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียนในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นแบบ
วัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating scale) 

1.4.3 ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะเดิมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว  

 จิตลักษณะเดิมเป็นลักษณะทางจิตใจที่ติดตัวบุคคลมาจากประสบการณ์ที่ได้รับจาก
ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและสถานศึกษา มีลักษณะคงที่ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ปัจจุบัน 
(Magnusson & Endler, 1977) ซึ่งในการศึกษาถึงจิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับคน
ไทยนั้น ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) ได้เสนอ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม อันเป็นทฤษฎีที่เกิดจากการ
รวบรวมผลการวิจัยและประมวลออกมาเป็นข้อสรุปในการอธิบายสาเหตุทางด้านจิตใจ ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเป็นคนดี คนเก่งของคนไทย ผ่านการน าเสนอในรูปต้นไม้ (ดังภาพที่ 1.3) ท าให้ทฤษฎี
ต้นไม้จริยธรรมเป็นทฤษฎีหนึ่งที่มักถูกน ามาอธิบายถึงสาเหตุด้านจิตใจของบุคคล ดังนั้นในการที่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวจะมีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนนั้นจึงมีความ
เกี่ยวข้องกับจิตลักษณะที่ส าคัญตามที่ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมได้เสนอไว้   

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมแบ่งได้เป็น 3 ส่วน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538; ดุจเดือน
พันธุมนาวิน, 2553) คือ ส่วนแรก คือ ดอกและผลไม้บนต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมการเป็นคนดีและคน
เก่ ง อันเป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่น่ าปรารถนา ซึ่ งสามารถแบ่ งได้  4 กลุ่ ม คือ 1) พฤติกรรม 
ไม่เบียดเบียนตนเอง 2) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 3) พฤติกรรมรับผิดชอบ 4) พฤติกรรมพัฒนา
ตนเองและสังคม ทั้งนี้การที่ผลจะออกมาเป็นพฤติกรรมที่น่าปรารถนานี้ได้ มีสาเหตุทางจิตใจที่ส าคัญ
ซึ่งอยู่ในส่วนของราก และล าต้น ส่วนที่สอง ล าต้นของต้นไม้ ประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ 1) 
เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 3) ความเชื่ออ านาจในตน 4) แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และ 5) ทัศนคติ คุณธรรม และค่านิยม (ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือสถานการณ์นั้นๆ) ส่วน
ที่สาม รากของต้นไม้ ประกอบไปด้วย 1) สติปัญญา หรือความเฉลียวฉลาด 2) ประสบการณ์ทาง
สังคม และ 3) สุขภาพจิต 
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ส าหรับการประมวลเอกสารในส่วนนี้ จะน าเสนอทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
จิตลักษณะที่ส าคัญที่มีผู้ศึกษาว่ามีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันน่าพึงปรารถนา ซึ่งรวมทั้ง
พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน จิตลักษณะเดิมเหล่านี้ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการประเมินแก่นแห่งตน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.4.3.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับจิตลักษณะเดิมและพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Need for Achievement) เป็นอีกหนึ่งจิตลักษณะที่

ส าคัญในทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น จิตลักษณะนี้มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
แรงจูงใจของ (McClelland, 1961) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นลักษณะภายในที่ส าคัญลักษณะหนึ่งซึ่ง
ผลักดันบุคคลให้เกิดความพยายามที่จะท างานจนส าเร็จลงด้วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ มีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 1) รับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงของการท างานให้ส าเร็จ ไม่ใช่ในเชิง
ของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือการใช้อ านาจบังคับ 2) เมื่อมีปัญหาบุคคลที่มีความใฝ่
สัมฤทธิ์จะยอมรับและหาทางแก้ไข แต่คนที่ลักษณะนี้น้อย จะไม่ยอมรับปัญหา และปล่อยให้เวลาเป็น
ตัวแก้ปัญหา 3) ก าหนดเป้าหมายของงานในระดับปานกลาง เหมาะสมกับความสามารถของตน 4) 

ภาพที่ 1.3 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม แสดงองค์ประกอบทางจิตใจที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรม 
คนดีและคนเก่ง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538) 
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เมื่อมีอุปสรรคแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และ 5) เมื่องานส าเร็จ บุคคลที่มีความใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะเกิด
ความสุข พอใจในงานที่ส าเร็จ ส่วนผู้ที่ลักษณะใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า มักจะรอการชมเชย หรือรางวัลจากคน
อ่ืน ๆ เมื่องานนั้นส าเร็จ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน , 2547) นอกจากนี้ McClelland (1961) ยังได้
กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในแง่ของการท างานว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มากจะเป็นสิ่งที่ชักจูงให้บุคคล
ท างานได้ดีขึ้น เมื่อความส าเร็จนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดข้ึนได้จริง ทั้งนี้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาก มัก
แสวงหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการที่จะบรรลุความส าเร็จของตนได้ 

ดังนั้น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการวิจัยนี้ หมายถึง การที่นิสิตนักศึกษามี
ความต้องการสร้างความส าเร็จด้วยตนเอง มีความพยายามสูง เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นสามารถวางแผน
เพ่ือขจัดอุปสรรคได้ อีกทั้งยังรู้จักวางแผนเพ่ือเพ่ิมปัจจัยที่เอ้ืออ านวยสิ่งที่ตนก าลังกระท าให้เกิด
ความส าเร็จ และมีอารมณ์ในการคาดการณ์ว่าจะสามารถกระท าสิ่งนั้นๆ ได้ส าเร็จหรือล้มเหลว  

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของบุคคลเช่น สุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545) ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มี
พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนเรียนมาก มีพฤติกรรมเหมาะสมขณะเรียนในชั้นเรียนมาก มีพฤติกรรม
เหมาะสมหลังเรียนมาก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ต่ า สอดคล้องกับ ฐานันดร์ เปียศิริ (2545) พบว่า นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง เป็นผู้ที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้ามากกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า และพบผล
ท านองเดียวกันในพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ นอกจากนี้  กิตติ
รัตน์ ชัยรัตน์ (2547) พบว่า นักเรียนกลุ่มรวมที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีพฤติกรรมการเรียนสาระ
วิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สิริพร ดาวัน 
(2540) ได้ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัดลพบุรี จ านวน 1,238 คน ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธ์กับความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียน และพิษณุ ลิมพะสูตร (2555) ได้
ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ จ านวน 396 คน พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน โดยสามารถท านายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนได้เป็นล าดับที่ 1 ในกลุ่มรวมและ
ทุก ๆ ตัวแปรภูมิหลัง 

จากการประมวลเอกสารข้างต้น พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงคาดได้ว่านักศึกษาปริญญาตรีที่เป็น
รุ่นแรกของครอบครัวที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะมีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนสูงมากกว่ านักศึกษา
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์น้อย 
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การวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีงานวิจัยที่ท าการศึกษาการวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมท างาน พฤติกรรมการเรียน เช่น งานวิจัยของ บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ได้สร้าง
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ซึ่งเป็นแบบวัดประเภทมาตรประมาณรวมค่า โดยอาศัยแนววิธีการวัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเฮอร์แมน (Hermans) มีจ านวน 20 ข้อ มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า T) 
อยู่ระหว่าง 2.75 - 7.45 แบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .84  อีกทั้ง ดวง
เดือน พันธุมนาวิน, งามตา วนินทานนท์ และคณะ (2536) สร้างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในเด็ก 
จ านวน 15 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยคะแนนอยู่
ระหว่าง 15-90 คะแนนต่อมา สุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545) ได้น าแบบวัดนี้มาปรับปรุงใช้เพ่ือ
ท าการศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 10 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” มีพิสัยคะแนนระหว่าง 10 – 60 คะแนน มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า T) อยู่ระหว่าง 
5.27 – 7.87 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .80 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ปรับปรุงแบบวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2557) มีค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟาเท่ากับ .73 เป็น
แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า แบบวัดนี้มีจ านวน 15 ข้อ แต่ละประโยคมาพร้อมกับมาตรประเมิน
ค่า 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แบบวัดนี้มีพิสัยของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 15–90 
คะแนน 

สรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการวิจัยนี้ หมายถึง การที่นักศึกษา
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวมีความต้องการสร้างความส าเร็จด้วยตนเอง มีความพยายามสูง 
เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นสามารถวางแผนเพ่ือขจัดอุปสรรคได้ อีกทั้งยังรู้จักวางแผนเพ่ือเพ่ิมปัจจัยที่
เอ้ืออ านวยสิ่งที่ตนก าลังกระท าให้เกิดความส าเร็จ และมีอารมณ์ในการคาดการณ์ว่าจะสามารถกระท า
สิ่งนั้น ๆ ได้ส าเร็จหรือล้มเหลว ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยปรับปรุงแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ ดุจ
เดือน พันธุมนาวิน (2557) ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating scale) 

1.4.3.2 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกับจิตลักษณะเดิมและพฤติกรรมมุ่งม่ันใน
การเรียน........... 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (Future Orientation and Self Control) 

เป็นหนึ่งในจิตลักษณะที่ส าคัญตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการกระท าพฤติกรรม
มุ่งมั่นในการเรียน เป็นที่ยอมรับกันว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (Future Orientation and 
Self-control) มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน และความส าเร็จยังจะเป็นแรงจูงใจ
ให้บุคคลพยายามปฏิบัติงานต่อไปจนบรรลุเป้าหมายสุดท้าย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประ
จนปัจนึก (2524) 
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ส าหรับความหมายของลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2547) ได้แบ่ งความหมายเป็นสองประเด็น คือ ประเด็นแรก ลักษณะมุ่ งอนาคต (Future 
Orientation) หมายถึง ลักษณะทางจิต (บุคลิกภาพ) ประเภทหนึ่งของบุคคลที่จะคาดการณ์ และเห็น
ถึงความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถคาดการณ์ไกล 
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการเข้าใจสิ่งที่จะเกิดในอนาคตอย่างชัดเจนนั้น อาจเกิดขึ้นได้จากการ
ที่บุคคลเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาก่อน หรือเกิดจากการที่บุคคลศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และ
สอบถามจากผู้รู้  2) ความเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนั้น อาจจะเกิดกับตนได้เช่นเดียวกับที่จะเกิดกับ
ผู้อ่ืน และ 3) การมองเห็นคุณค่าหรือความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคตในปริมาณที่ไม่ลดลง 
กล่าวคือ บุคคลจะมองเห็นคุณค่าหรือความส าคัญของผลดีและผลเสียที่จะเกิดกับตัวเขาในอนาคต ใน
ปริมาณที่เท่ากันหรืออาจมากกว่าที่จะเกิดกับเขาทันทีในปัจจุบัน ประเด็นที่สอง ความหมายของการ
ควบคุมตน (Self-control) หรือวินัยในตนเอง หมายถึง การบังคับตนเอง การปรับปรุงตนเอง หรือ
การจัดระเบียบพฤติกรรมบางชนิดของตน เพ่ือน าไปสู่การสร้างพฤติกรรมใหม่ที่น่าปรารถนา เพ่ิม
ปริมาณพฤติกรรมนั้น และอนุรักษ์พฤติกรรมที่ดีมีประโยชน์ ตลอดจนการลดหรือขจัดพฤติกรรมเดิมที่
ไม่น่าปรารถนาให้หมดไปจากตน โดยการจัดการของตนเองและไม่ต้องพ่ึงการควบคุมบังคับจากผู้อ่ืน 

ส่วนดุจเดือน พันธุมนาวิน (2553) ให้ความหมายโดยรวมไว้ว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกล ว่าสิ่งที่กระท าลงไปในปัจจุบัน จะ
ส่งผลอย่างไร ในปริมาณเท่าใด ต่อใคร ตลอดจนความสามารถในการอดได้รอได้ สามารถอดเปรี้ยวไว้
กินหวานได้  

ดังนั้น ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ในการวิจัยนี้จึงหมายถึง ลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคลที่สามารถจะคาดการณ์ไกล เห็นความสามารถของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
สามารถคาดการณ์ไกล ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น อาจจะเกิดขึ้นกับ
ตนเองได้เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผู้อ่ืน สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมีคุณค่าหรือความส าคัญที่ไม่ลดลง การ
ควบคุมตน หมายถึง การบังคับตนเอง การปรับปรุงตนเอง หรือการจัดระเบียบพฤติกรรมบางอย่าง
ของตนเอง เพ่ือเป้าหมายของการจัดสร้างพฤติกรรมใหม่ที่น่าปรารถนา เพ่ิมปริมาณพฤติกรรมนั้น 
และอนุรักษ์พฤติกรรมที่ดีมีประโยชน์ ตลอดจนการลดหรือขจัดพฤติกรรมเดิมที่ไม่น่าปรารถนาให้หมด
ไปจากตน โดยการจัดการของตนเอง และไม่ต้องพ่ึงการควบคุมบังคับจากผู้อ่ืน  
   งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของบุคคล เช่น สุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545) พบว่า ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตและการ
ควบคุมตน เมื่อเข้าร่วมท านายกับตัวท านายชุดจิตลักษณะเดิมอีก 3 ตัวแปร รวมเป็น 4 ตัวแปร 
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมหลังเรียนได้เป็นล าดับที่ 1 ผลสอดคล้องกับผลวิจัยของ กิตติรัตน์ ชัย
รัตน์ (2547) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าตัวแปร
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ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน เมื่อเข้าร่วมท านายกับตัวท านายชุดจิตลักษณะเดิมและกลุ่ม
สถานการณ์ อีก 8 ตัวแปร รวมเป็น 9 ตัวแปร สามารถท านายพฤติกรรมการเรียนสาระวิทยาศาสตร์
ด้านรวมได้ร้อยละ 57 ในกลุ่มรวม โดยลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเป็นตัวท านายส าคัญ
ล าดับที่ 1 และท านายได้สูงสุดได้ร้อยละ 69 ในกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง  

ในงานวิจัยของโสภา มะเครือสี (2537) ได้ศึกษาผลของการควบคุมตนเองที่
มีต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างศรีษะเกษ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพ่ิมขึ้นภายหลังการใช้วิธีการควบคุมตนเอง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิษณุ ลิมพะสูตร (2555) พบว่าลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมตั้งใจเรียน โดยสามารถท านายพฤติกรรมตั้งใจเรียนได้เป็นล าดับที่ 
2 ในกลุ่มรวม นอกจากนี้ ลินดา สุวรรณดี (2543) พบว่า นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 
จะมีความพร้อมที่จะกระท าพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนต่ า ซึ่งพบผลท านองเดียวกันในพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น (สุภาสินี นุ่มเนียน, 2546)   
   จากการประมวลเอกสารข้างต้นท าให้ผู้วิจัยพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงคาดได้ว่า
นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง จะมีพฤติกรรม
มุ่งมั่นในการเรียนสูงมากกว่านักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนน้อย 
   การวัดลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน มีงานวิจัยที่วัดลักษณะมุ่ง
อนาคตและการควบคุมตนกับบุคคลวัยผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ได้สร้างแบบวัด
ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนที่ใช้กับข้าราชการพลเรือน โดยปรับปรุงมาจากแบบวัดลักษณะ
มุ่งอนาคตและการควบคุมตนของ (จินตนา บิลมาศ และคณะ , 2529) มีข้อค าถามฉบับละ 10 
ประโยค รวมเป็น 20 ประโยค ส่วนแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ .78 และแบบวัดการควบคุมตน มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .81 
ลักษณะแบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของ
คะแนนอยู่ระหว่าง 20 - 120 คะแนนผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีลักษณะมุ่งอนาคตและการ
ควบคุมตนมากกว่าผู้ที่ตอบได้คะแนนต่ าและมีนักวิจัยหลายท่านได้น าไปประยุกต์ใช้ในการวัดลักษณะ
มุ่งอนาคตและการควบคุมตนในงานของตน  

งานวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และคณะ (2536) 
ท าการวัดลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพฯ จ านวน 4,590 คน 
ด้วยแบบวัดประเมินรวมค่าจ านวน 20 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัดประเมินรวมค่า 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริง
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ที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แบบวัดมีความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .64 และเมื่อไม่นานมา
นี้ได้มีการสร้างแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนรุ่นใหม่ที่ใช้กับนิสิตนักศึกษาโดย และ 
ยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549) สร้างแบบวัดมุ่งอนาคต จ านวน 15 ข้อ และแบบวัดการควบคุมตน 
จ านวน 24 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แบบวัดมุ่งอนาคต มี
ค่าพิสัยอ านาจการจ าแนกระหว่าง 0.41-0.62 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 
.84 ส่วนแบบวัดการควบคุมตน มีค่าพิสัยอ านาจการจ าแนกระหว่าง 0.22-0.61 และมีค่าความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .82 ในการวิจัยครังนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและการ
ควบคุมตน ของยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549) ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated 
Rating scale) 
   สรุปได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ในการวิจัยนี้ หมายถึง ลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคลที่สามารถจะคาดการณ์ไกล เห็นความสามารถของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
สามารถคาดการณ์ไกล ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น อาจจะเกิดขึ้นกับ
ตนเองได้เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผู้อ่ืน สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมีคุณค่าหรือความส าคัญที่ไม่ลดลง การ
ควบคุมตน หมายถึง การบังคับตนเอง การปรับปรุงตนเอง หรือการจัดระเบียบพฤติกรรมบางอย่า ง
ของตนเอง เพ่ือเป้าหมายของการจัดสร้างพฤติกรรมใหม่ที่น่าปรารถนา เพ่ิมปริมาณพฤติกรรมนั้น 
และอนุรักษ์พฤติกรรมที่ดีมีประโยชน์ ตลอดจนการลดหรือขจัดพฤติกรรมเดิมที่ไม่น่าปรารถนาให้หมด
ไปจากตน โดยการจัดการของตนเอง และไม่ต้องพ่ึงการควบคุมบังคับจากผู้อื่น ในการวิจัยครังนี้ผู้วิจัย
ได้ใช้แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน ของยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549) ซึ่งเป็นแบบวัด
ชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating scale) 

1.4.3.3 เอกลักษณ์แห่งอีโก้กับจิตลักษณะเดิมและพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน 
ในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสูงมีความจ าเป็นที่

จะต้องพัฒนาบุคคลเหล่านี้ในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญคือ ทางด้านจริยธรรม ประชาธิปไตย และความเป็น
พลเมืองดี นอกจากนี้สังคมไทยยังจะต้องป้องกันและแก้ปัญหาสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาส่วน
บุคคล เช่น ปัญหาการกระท าผิดกฎหมาย ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากร ปัญหา
การขาดความตั้งใจ ปัญหาความขยันหมั่นเพียร เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่ วนหนึ่งเกิดมาจากการไม่
สามารถปรับตัวในขณะเจริญเติบโตและการด าเนินชีวิตในสังคมตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ จึง
เกิดอาการแตกแยกจากสังคมและวัฒนธรรม เป็นผลให้บุคคลไม่สามารถยอมรับบทบาทการ
รับผิดชอบต่อสังคมของตนอย่างเต็มที่ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2541) ใน
วงวิชาการทางจิตวิทยาได้พบความส าคัญของลักษณะของมนุษย์ที่เป็นลักษณะทางจิตใจที่จะผลักดัน
ให้บุคคลท าตนเป็นประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวมและต่อกลุ่มที่ตนเองใกล้ชิดให้มากที่สุดและไม่ท าตนให้
เป็นปัญหาของสังคมนั้นคือลักษณะเอกลักษณ์แห่งอีโก้ 
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 Erikson (1968) ได้เสนอ เอกลักษณ์แห่งอีโก้ (Ego Identity) ไว้ในทฤษฎี
พัฒนาการของบุคลิกภาพด้านสังคมอารมณ์ของมนุษย์ การที่บุคคลจะปรับตัวได้มากเพียงใดในแต่ละ
ช่วงชีวิตนั้น Erikson กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับสาเหตุ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระในแต่ละช่วงชีวิตเช่น จากวัยทารกเป็นเด็กเล็ก ช่วงวัยรุ่นถึงวัยชรา จะท าให้บุคคลมี
ความสามารถความอยากความต้องการที่แตกต่างออกไปตามช่วงอายุ ประการที่ 2 คนรอบตัวและ
สังคมก็จะมีข้อเรียกร้องข้อก าหนดที่คาดว่าคนในแต่ละช่วงอายุต้องปฏิบัติต้องรับผิดชอบในเรื่ องนี้
ต่างกันออกไปตามอายุโอกาสและบริบทที่บุคคลอยู่และประการที่ 3 ปริมาณการปรับตัวของบุคคลนั้น
ในช่วงก่อนมีมากเพียงใดก็จะช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาที่เกิดใหม่ในช่วงปัจจุบันจาก
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทางสังคมได้มากหรือน้อยตามไปด้วยท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของสาเหตุทั้ง 
3 ฝ่าย ซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวได้ในปริมาณต่าง ๆ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2541) โดยเอกลักษณ์ใน
ขั้น 5 ความมี เอกลักษณ์  – ความสับสนในเอกลักษณ์  ( Identity achievement vs. Identity 
diffusion) อายุ 13-19 ปี ในช่วงนี้เด็กจะมีพัฒนาการทางเพศอย่างเด่นชัดและพร้อมที่จะกระท าตน
เป็นผู้ใหญ่แต่ในบางคราวก็กลับเป็นเด็กอีก ผู้ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนี้จะมีความต้องการภายในทางด้าน 
ความต้องการทางเพศ ความต้องการที่จะทดลองของแปลกๆ ใหม่ๆ จึงเกิดความขัดแย้งระหว่าง
ปทัสถานของสังคมภายนอกกับความต้องการที่แปลกใหม่ของตน ถ้าบุคคลสามารถท าให้เกิดความ
สมดุลได้ระหว่างความต้องการภายในและภายนอกวัยรุ่นก็ปรับตัวได้ แต่พวกที่ปรับตัวไม่ได้จะเกิด
ความสับสนและความต้องการ 2 ประการของตนที่ขัดแย้งกันถ้าความต้องการภายในชนะกฎเกณฑ์
ของสังคมวัยรุ่นก็จะกลายเป็นเด็กอันธพาลติดยาเสพติดก้าวร้าวท าผิดกฎหรือเก็บตัว 

การสร้างเอกลักษณ์แห่งตนในบุคคลแต่ละคนนั้น เริ่มมาตั้งแต่เด็กและเป็น
กระบวนการที่เกิดติดต่อกันไปตลอดชีวิต โดยการที่เด็กสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ได้และพัฒนาทักษะ
เฉพาะต้นขึ้นตั้งแต่อายุ 6 ขวบเป็นต้นมา เอกลักษณ์ของบุคคลเกิดจาก 2 แหล่ง แหล่งแรกคือ 1) 
ความสามารถของบุคคลวัยรุ่นจะคิดว่าตนแตกต่างจากคนอ่ืนเพราะตนสามารถท่ีจะท าสิ่งนั้นสิ่งนั้น ๆ 
ได้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ท าไม่ได้ในช่วงหนึ่งของชีวิต เช่น เย็บปักถักร้อย เล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง 
เล่นกีฬาได้ เป็นต้นความสามารถของเด็กอาจเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกแหล่งหนึ่งที่ได้เอกลักษณ์มาคือ 
2) จากการเทียบเคียงและเลียนแบบจากผู้ที่เด็กเลื่อมใสศรัทธาอาจจะเป็นบุคคลหลาย ๆ คนก็ได้ การ
สร้างเอกลักษณ์นี้เป็นกระบวนการใต้ส านึกแต่ก็อาจมีผลท าให้บุคคลเกิดความวิตกกังวลได้ มาในช่วง
วัยรุ่นอาจเกิดวิกฤตการณ์ทางเอกลักษณ์ขึ้นเพราะวัยรุ่นจะมีความต้องการแปลก ใหม่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะทางด้านทางเพศ ซึ่งท าให้วัยรุ่นรู้สึกว่าตนแปลกไปจากเดิมและท าท่าว่าจะบังคับตนเอง
ไม่ได้เอกลักษณ์เก่า ๆ ที่มีมาตั้งแต่เด็กดูจะใช้ไม่ได้ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอส าหรับชีวิตในช่วงนี้ ซึ่ง
ก าลังจะมีบทบาทใหม่ในฐานะท่ีเป็นผู้ใหญ่และเป็นสมาชิกของสังคมใหญ่ในช่วงนี้เด็กวัยรุ่นบางคนต้อง
หาเวลาที่สงบเงียบ ปลีกตัวไปหาประสบการณ์เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยในการตัดสินใจว่าตนอยากท าอะไร
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อยากเป็นอะไรเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ขั้นที่ 5 นี้คือขั้นการแสวงหาและการบรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้ 
ของบุคคลอาจมีระยะที่ขยายได้ไปถึงอายุ 25 ปี  ในบุคคลบางประเภท (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 
2541a) 

  ดังนั้น เอกลักษณ์แห่งอีโก้ ในการวิจัยนี้หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่เกิด
จากการรู้จักและยอมรับตนเอง มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ตามที่สังคมและวัฒนธรรมของ
ตนก าหนดไว้และเข้าใจว่าความรู้ความสามารถของตนสอดคล้องกับความต้องการของสังคมรอบข้าง 
ซึ่งจะท าให้บุคคลมีความมั่นใจในการกระท าของตนว่าสามารถท าได้ดี   

  จากการประมวลเอกสารที่ เกี่ยวข้องพบหลักฐานงานวิจัยที่ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์แห่งอีโก้กับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนไว้หลายงานวิจัยด้วยกัน 
ตัวอย่างเช่น อุษา ศรีจินดารัตน์ (2533) พบว่า ผู้ที่มีเอกลักษณ์แห่งอีโก้สูงเป็นผู้ที่มีการรับรู้คุณค่าการ
ท างานและการรับรู้คุณค่าทางของศาสนามากกว่าผู้ที่มีเอกลักษณ์แห่งอีโก้ต่ า  งานวิจัยของสุรพงษ์ ชู
เดช (2534) พบว่า นักศึกษาที่มีเอกลักษณ์แห่งอีโก้สูงจะมีการรับรู้ทางสังคมจากวิชาการมากกว่า
นักศึกษาที่มีคะแนนเอกลักษณ์แห่งอีโก้ต่ าซึ่งพบความสัมพันธ์ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยซึ่งแบ่งตาม
ลักษณะสังคมและการท ากิจกรรมจ านวน 13 กลุ่มจากทั้งหมด 18 กลุ่มนอกจากนี้แล้วนักศึกษาที่อยู่
กับครอบครัวถ้ามีคะแนนเอกลักษณ์แห่งอีโก้มากจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมากกว่านักศึกษาที่อยู่
กับครอบครัว แต่มีคะแนนเอกลักษณ์แห่งอีโก้ต่ าและผลการวิจัยยังพบอีกว่านักศึกษาที่มีคะแนน
เอกลักษณ์แห่งอีโก้มากจะมีประสบการณ์ด้านวิชาการและมีประสบการณ์ด้านกลุ่มเพ่ือนมากกว่ากลุ่ม
นักศึกษาที่มีคะแนนแห่งอีโก้ต่ า ต่อมาดุจเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2537) พบว่านักศึกษาที่มี
คะแนนเอกลักษณ์แห่งอีโก้สูงมีพฤติกรรมคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมและเลือกเรียนวิชาเอกที่ก าลังเรียน
ด้วยตนเองมากกว่านักศึกษาที่มีคะแนนเอกลักษณ์แห่งอีโก้ต่ า  

 ศุภชัย สุพรรณทอง (2544) พบว่า นักศึกษาที่มีเอกลักษณ์แห่งอีโก้มาก 
เป็นผู้มีพฤติกรรมการเลือกตั้งอย่างมีจริยธรรมสูง โดยผลพบในกลุ่มรวมและที่ส าคัญในกลุ่มนักศึกษา
อายุน้อย กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 กลุ่มนักศึกษาฐานะต่ าและกลุ่มนักศึกษาต่างจังหวัดในเขตเมือง 
สอดคล้องกับ คมนา วัชรธานินท์ (2546) พบว่า นักศึกษาที่มีเอกลักษณ์แห่งอีโก้มาก มีพฤติกรรม
อาสาสมัครพัฒนามากกว่านักศึกษาที่มีเอกลักษณ์แห่งอีโก้น้อยและยังพบอีกว่า เอกลักษณ์แห่งอีโก้ยัง
เป็นตัวท านายที่ส าคัญล าดับที่ 1 ของทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมอาสา ในกลุ่มรวมได้ 29.1 เปอร์เซ็นต์ 
เมื่อรวมกับตัวท านาย ลักษณะเหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต ความเชื่ออ านาจภายในตน 
พฤติกรรมอาสาในอดีต และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ งานวิจัยของ สุภะรัฐ ยอดระบ า (2548) พบว่า การ
บรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมที่ดีคือพฤติกรรมรับผิดชอบครอบครัว 

  จากการประมวลเอกสารข้างต้นท าให้ผู้วิจัยพบว่าเอกลักษณ์แห่งอีโก้ มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงคาดได้ว่านักศึกษา
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ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีเอกลักษณ์แห่งอีโก้สูง จะมีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนสูง 
มากกว่านักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีเอกลักษณ์แห่งอีโก้ต่ า 

  วิธีวัดเอกลักษณ์แห่งอีโก้ ในงานวิจัยนี้ยึดหลักเดิมของ Erikson คือ การ
บรรลุหรือไม่บรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้ ในด้านต่างๆ ที่ส าคัญในชีวิตไปพร้อมกัน นักจิตวิทยามองว่า
เอกลักษณ์แห่งอีโก้ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วัยทารกจนบุคคลอายุประมาณ 13-14 ปีก็จะผ่าน
การปรับตัวได้ในปริมาณต่างๆ มาถึง 4 ขั้น ขั้นที่ 5 คือการเข้าสู่ จุดของการบรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้ 
นักจิตวิทยากล่าวว่า เป็นการวัดปริมาณของอาการ ที่หลงเหลือจากการที่บุคคลไม่สามารถจะปรับตัว
ได้อย่างสมบูรณ์ในแต่ละขั้นของชีวิต ในการวัดนี้มีแบบวัดที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางอารมณ์สังคม
ของบุคคล 7 ใน 8 ขั้นตามทฤษฎีของ Erikson แบบว่าแต่ละขั้นนี้ใช้วัดคนที่อายุมากหรือเท่ากับ
ค่าเงินนั้นโดยนักวิจัยสามารถจะวัดอาการที่หลงเหลือจากการพัฒนาทางสังคมอารมณ์ในวัยทารกและ
วัยเด็ก โดยให้ผู้ใหญ่หรือคนชราตอบได้ แต่นี้มีผู้พยายามใช้แบบวัดขั้นในอนาคตของเด็กและวัยรุ่นเช่น
วัดขั้นที่ 6 และ 7 ซึ่งปรากฏในผู้ใหญ่ เช่น (Wang, 1988 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541a) 
ปรากฏว่าไม่พบผลที่เด่นชัดทั้งนี้เพราะการวัดปริมาณการปรับตัวในขั้นที่ยังมาไม่ถึงและอยู่อีกไกลนั้น
เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมการวัดเอกลักษณ์แห่งอีโก้คือมี พัฒนาการทางจิตสังคมในช่วงที่บุคคลอายุ 13-19 
ปีโดยเริ่มในขั้นที่ 5 นี้ที่ปริมาณความสับสนในเอกลักษณ์ด้านต่างๆ ของชีวิตหรือโดยองค์รวมไปจนถึง
การบรรลุเอกลักษณ์ซึ่งจะแปลงเป็นคะแนนแบบวัดในแนวทางนี้คือแบบว่าที่ใช้ในงานวิจัยของ Oches 
& Plus (1986)  ซึ่งขั้นที่ 5 มี 19 ข้อมีมาตรประมาณ 4 หน่วยประกอบด้วยจากไม่เคยเลยถึงปล่อย
มากแล้วใช้คะแนนรวมทั้ง 19 ข้อแสดงปริมาณการบรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้โดยรวมของผู้ตอบ  

ต่อมาในงานวิจัยของอุษา ศรีจินดารัตน์ (2533) ได้แปลแบบวัดเอกลักษณ์
แห่งอีโก้ (ขั้น 5) ของ Oches & Plus (1986) แล้วเพ่ิมเติมประโยคจากแบบวัดลักษณะเดียวกันของ 
Hamachek (1988 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541a) หลังทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 120 คน ได้เลือกประโยคที่มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อสูงกว่าเกณฑ์ มาใช้ 23 ข้อ 
แบบวัดของอุษา ศรีจินดารัตน์ (2533) นี้ถือเป็นแบบวัดไทยที่มีค่าความเชื่อมั่นสูงถึง .80 และต่อมามี
นักวิจัยหลายท่านได้น าไปใช้ในการวิจัยไทยอีกหลายเรื่อง อย่างไรก็ตามในการวิจัยครังนี้ผู้วิจัยใช้แบบ
วัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ซึ่งพัฒนามาจากแบบวัดของ Ochse & Plug (1986) มีค่าความ
เชื่อมั่น .87 เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า ประกอบด้วยประโยคข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ  
แต่ละประโยคมาพร้อมกับมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

สรุปได้ว่า เอกลักษณ์แห่งอีโก้ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่เกิดจากการ
รู้จักและยอมรับตนเอง มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตน
ก าหนดไว้และเข้าใจว่าความรู้ความสามารถของตนสอดคล้องกับความต้องการของสังคมรอบข้าง ซึ่ง
จะท าให้บุคคลมีความมั่นใจในการกระท าของตนว่าสามารถท าได้ดี ในการวิจัยครังนี้ผู้วิจัยใช้แบบวัด
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ของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating 
scale) 

1.4.3.4 การประเมินแก่นแห่งตนกับจิตลักษณะเดิมและพฤติกรรมมุ่งม่ันในการ
เรียน 
การประเมินแก่นแห่งตน เป็นบุคลิกลักษณะอย่างหนึ่งของบุคคลจากการที่

บุคคลประเมิน หรือ มองว่าตนเองมีความสามารถ มีคุณค่า สามารถควบคุมชีวิตของตนได้ เป็น
แนวความคิดค่อนข้างใหม่ มีความส าคัญต่อผลลัพธ์ทั้ งด้านตัวบุคคลและองค์การ การประเมินแก่น
แห่งตนจะถูกประเมินจากลักษณะนิสัยด้วยเงื่อนไข 3 ประการ คือ 1) มุ่งเน้นประเมินตนเอง 
(Evaluation-Focus) เป็นการวัดระดับที่มีการประเมินลักษณะนิสัยรวมอยู่ด้วย 2) พื้นฐานจะยึดติด
อยู่กับหลักการ (Fundamentality) หรือแหล่งก าเนิดลักษณะนิสัยภายใต้การแสดงออก และ 3) 
ขอบเขต (Breadth or Scope) (Judge, Locke and Durham, 1997; ดิณห์ ศุภสมุทร, 2558) 

การประเมินแก่นแห่งตน หรือ Core Self-evaluations เป็นจิตลักษณะที่
เกิดจากนักวิจัยกลุ่มหนึ่งที่พยายามต่อยอดแนวคิดเกี่ยวกับมโนภาพแห่งตน (Self-concept) ซึ่งแต่
เดิมงานวิจัยจะนิยมศึกษาพฤติกรรมโดยวัดจิตลักษณะแยกย่อย เช่น ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-
esteem) จนกระทั่ง Judge, Locke and Durham (1997) ได้เสนอแนวคิดใหม่ โดยรวมกลุ่มจิต
ลักษณะกลายเป็นตัวแปรที่เรียกว่า การประเมินแก่นแห่งตน ซึ่ง Judge, Locke, & Durham(1997) 
ให้ความหมายว่า เป็นจิตลักษณะที่แสดงถึงบุคลิกภาพ 4 ประการ ได้แก่ 1) ความภาคภูมิใจในตนเอง 
(Self-esteem) เป็นการมองเห็นคุณค่าของตนเอง 2) การรับรู้ความสามารถทั่ วไปของตน 
(Generalized Self-efficacy) เป็นการประเมินว่าตนจะสามารถท าได้ดีขนาดไหนในสถานการณ์
ต่างๆ 3) ความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) เป็นความอ่อนไหวทางอารมณ์ในระดับต่ า 
และ 4) ความเชื่ออ านาจในตน (Locus of Control) เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการที่ตนจะใช้ความ
พยายาม เพ่ือท าให้เกิดความส าเร็จ ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของ Rotter ทั้งนี้ Judge (2009) ได้ชี้
ว่า การประเมินแก่นแห่งตน เป็นตัวแปรที่สามารถท านายผลลัพธ์ได้ดีกว่าการใช้จิตลักษณะเพียงตัวใด
ตัวหนึ่งจากใน 4 องค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน ความสามารถใน
การท างาน ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในชีวิต รวมทั้งความเครียด นอกจากนี้ Judge 
(2009) ยังศึกษาพบว่า แบบวัดการประเมินแก่นแห่งตน มีข้อดีคือ เป็นแบบวัดที่มีการบูรณการเป็น
แบบวัดเดียว ท าให้มีความกระชับ ทั้งยังมีความเที่ยงตรง (Validity) มากกว่าการวัดด้วยแบบวัดแยก
จิตลักษณะเป็น 4 ชุด (เบญจพร ประณีตวตกุล, 2560) 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงให้ความหมาย การประเมินแก่นแห่งตน หมายถึง 
การรับรู้และยอมรับข้อสรุปของการประเมินตนเองที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครัว 
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ยึดถือประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ความภาคภูมิใจในตนเอง 2) การรับรู้ความสามารถทั่วไปของตน 3) 
ความมั่นคงทางอารมณ์ และ 4) ความเชื่ออ านาจในตน 

งานวิจัยในไทยที่แสดงให้เห็นว่าการประเมินแก่นแห่งตนมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของบุคคลได้แก่ พระมหาจันทร์ธรรม อินทรีเกิด (2552) ท าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมกับประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ ภัยมูลนิธิ
ร่วมกตัญญูในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 293 คน พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิชามญชุ์ ปฐมศิริกุล (2555) ท าการศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างาน
จัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่จัดซื้อในบริษัทกลุ่มวิสาหกิจการผลิตอาหารและอาหาร
ส าเร็จรูปจ านวน 246 คน พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนในการท างานสูง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การท างานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้ที่รับรู้ความสามารถของตนต่ ากว่าและสามารถท านาย
พฤติกรรมการท างานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ   

ในงานวิจัยของ ดิณห์ ศุภสมุทร (2558) พบว่า การประเมินแก่นแห่งตน 
เป็นตัวท านายส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ถึงความพึงพอใจในงาน ความเครียด ความท้อแท้สิ้น
หวังในการท างาน การประเมินแก่นแห่งตน เป็นความเชื่อ เป็นมุมมองเกี่ยวกับตนเองและ
ความสามารถในการปฏิบัติเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ การประเมินแก่นแห่งตน ยังมีอิทธิพลต่อการ
จัดการกับความเครียด พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีการประเมินแก่นแห่งตนสูง จะมีความเครียด
ในงานน้อย การประเมินแก่นแห่งตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอันน่าปรารถนาของบุคคล ดังที่พบ
ใน งานวิจัยของอนันต์ แย้มเยื้อน (2557) พบว่า การประเมินแก่นแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวก
พฤติกรรมการคบเพ่ือนอย่างปลอดภัย ทางด้านสุชัญญา โพธิรัชตางกูร (2558) ศึกษาพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพด้านการบริโภค พบว่า การประเมินแก่นแห่งตนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมี
สติด้านการบริโภค โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .29   

จากการประมวลเอกสารข้างต้นท าให้ผู้วิจัยพบว่าการประเมินแก่นแห่งตน
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเ รียน จึงคาดได้ว่านักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่น
แรกของครอบครัวที่มีการประเมินแก่นแห่งตนสูง จะมีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนสูงมากกว่า
นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีการประเมินแก่นแห่งตนต่ า 

การวัดการประเมินแก่นแห่งตน ผู้วิจัยใช้แบบวัดของ Judge, Erez, 
Bono, and Thoresen (2003) มีค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟาเท่ากับ 0.81 แบบวัดนี้มีพ้ืนฐานมาจาก
ทฤษฎีของ Rotter (1966) ที่เน้นความเชื่อในการที่ตนจะใช้ความพยายาม เพ่ือท าให้เกิดความส าเร็จ 
เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า แบบวัดนี้มีจ านวน 12 ข้อ แต่ละประโยคมาพร้อมกับมาตร
ประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ใช้การรวมคะแนนค าตอบทั้งหมดเป็นปริมาณ



 

 

39 

ของจิตลักษณะการประเมินแก่นแห่งตน นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่ได้คะแนน
สูง แสดงว่าเป็นผู้มีการประเมินแก่นแห่งตนมาก 

สรุปได้ว่า การประเมินแก่นแห่งตน ในงานวิจัยนี้ หมายถึง จิตลักษณะ
บุคลิกภาพของนักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่แสดงถึง 4 ประการ ได้แก่  1) ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) เป็นการมองเห็นคุณค่าของตนเอง 2) ประสิทธิผลแห่งตนโดยทั่วไป 
(Generalized self-efficacy) เป็นการประเมินว่าตนจะสามารถท าได้ดีขนาดไหนในสถานการณ์ต่าง ๆ  
3) อาการทางประสาท (Neuroticism) เป็นแนวโน้มของการมีวิถีการคิดหรือการอธิบายที่เน้นแง่ลบ 
ระมัดระวัง และ 4) ความเชื่ออ านาจในตน (Locus of control) (Judge, Locke, and Durham, 
1997) การวัดการประเมินแก่นแห่งตน ผู้วิจัยใช้แบบวัดของ Judge, Erez, Bono, and Thoresen 
(2003) เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating scale) 

1.4.4 ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมุ่งม่ันในการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว 

การศึกษาสาเหตุในการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม
(Interactionism Model) กล่าวถึงกลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะที่เป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของ
มนุษย์ 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง คือ จิตลักษณะตามสถานการณ์ หรือการปฏิสัมพันธ์แบบในตน (Organismic 
Interaction) ซึ่งเป็นลักษณะทางจิตของบุคคลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคล
กับสถานการณ์ปัจจุบันที่บุคคลเผชิญอยู่ เป็นจิตลักษณะที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หรือ
เป็นจิตลักษณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ เช่น ทัศนคติต่อพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เป็น
ต้น 

ในการศึกษาปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมุ่งมั่นใน
การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเครียด
ในการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

1.4.4.1 ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนกับจิตลักษณะตามสถานการณ์และพฤติกรรม
มุ่งม่ันในการเรียน........... 
Allport (1985) ได้ให้ความหมายทัศนคติ (Attitude) ไว้ว่า เป็นสภาพ

ทางจิตและทางประสาทที่เกี่ยวกับความพร้อม เกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์เป็นตัวน า ทัศนคติมี
อิทธิพลต่อการตอบสนองของแต่ละบุคคลที่มีต่อวัตถุและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน (2523) ได้อธิบายทัศนคติสามารถแบ่งออกได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบเชิง
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ประเมินค่า (Cognitive aspect) คือการรู้ การคิด ความเชื่อว่า สิ่งหนึ่งๆนั้นมีประโยชน์หรือมีโทษมาก
น้อยเพียงใด ประเมินค่าของสิ่งนั้นได้ 2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective aspect) เป็น
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พอใจหรือไม่พอใจ และ 3) องค์ประกอบทางด้านแนวโน้ม
ในการกระท าหรือพร้อมกระท า (Behavioral intention component) คือความพร้อมหรือความ
โน้มเอียงที่บุคคลนั้นจะปฏิบัติเมื่อบุคคลมีความรู้เชิงประเมินค่าและมีความรู้สึกชอบ ไม่ชอบในสิ่งนั้น
แล้ว ผลที่ตามมาก็คือ ความพร้อมในการกระท าด้วยความสอดคล้องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่ งนั้น 
สอดคล้อง งามตา วนินทานนท์ (2535) ที่กล่าวว่า ทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ 1) องค์ประกอบทางการรู้คิด (Cognitive Component) หมายถึง การรู้การคิด ความ
เชื่อ ตลอดจนข้อสนเทศทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวัตถุทางทัศนคติ ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ต้องประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นอันดับแรก และเป็นความรู้ว่า สิ่งนั้นมีคุณหรือมีโทษมาก
น้อยเพียงใด เป็นความรู้หรือความเชื่อถือที่ ใช้ประเมินค่าได้ 2) องค์ประกอบทางความรู้สึก 
(Affective Component) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่
ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับคุณหรือโทษ
ของสิ่งนั้นแล้ว บุคคลจะต้องมีความรู้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี ก่อนที่เขาจะมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่ง
นั้น องค์ประกอบทางความรู้สึกยังสอดคล้องกับองค์ประกอบทางการรู้คิดด้วย กล่าวคือ ถ้าบุคคลรู้
เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งในทางดีก็ย่อมจะเกิดความรู้สึก แต่ถ้ารู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นในทางที่ไม่ดีก็ย่อมจะไม่ชอบไม่
พอใจ และ 3) องค์ประกอบทางการพร้อมกระท า (Action Tendency Component) หมายถึง การ
ที่บุคคลมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม สิ่งที่ เขาชอบ  พอใจ และพร้อมที่จะท าลาย 
หรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขาไม่ชอบ ไม่พอใจ เมื่อบุคคลมีความรู้เชิงประเมินค่า และมีความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบสิ่งนั้นแล้ว สิ่งที่สอดคล้องกันซึ่งติดตามมาคือ ความพร้อมที่จะกระท าการให้สอดคล้องกับ
ความรู้สึกของตนต่อสิ่งนั้นด้วย   

อีกทั้ง ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531) ยังให้ความหมายอีกว่า ทัศนคติเป็น
จิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคลที่อยู่ในรูปของความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ความรู้สึกนี้เกิดจากความรู้เชิงประเมินค่าของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งนั้น คือความรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือ
มีโทษมากน้อยเพียงใด เมื่อเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจสิ่งหนึ่ง บุคคลนั้นจะมีความพร้อมที่จะ
กระท าต่อ สิ่งนั้นไปในทางที่สอดคล้องกับความชอบหรือไม่ชอบของตนต่อสิ่งนั้น ฉะนั้น บุคคลจึง
สามารถมีทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ มากมาย แม้แต่ทัศนคติต่อตัวเองหรือทัศนคติต่อการกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งก็ ได้เช่น ทัศนคติต่อการท างานราชการอย่างเต็มความสามารถ เป็นความรู้สึกที่แสดงออก
ต่อบุคคลหรือสถานการณ์เป็นความรู้สึกที่แสดงออกต่อบุคคลหรือสถานการณ์ นอกจากนี้ ดุจเดือน 
พันธุมนาวิน (2553) ได้สรุปความหมายของทัศนคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์หรือโทษ ความพอใจ
หรือไม่พอใจต่อสิ่งนั้น และความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น 
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ดังนั้นทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในการวิจัยนี้ จึงหมายถึง การประเมินค่าของ
นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการเห็นประโยชน์หรือคุณค่าของการเรียนมากน้อยเพียงใด มีความรู้สึกพอใจ
และพร้อมที่จะส่งเสริมการเรียนของตนเองมากน้อยเพียงใด  

จากการประมวลเอกสารพบว่ามีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าบุคคลที่มีทัศนคติที่
ดีต่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ได้แก่ งานวิจัยของ บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) พบว่า การฝึกมุ่งอนาคต
ให้ผลต่อทัศนคติต่อการมุ่งท างานราชการเพ่ืออนาคตและพฤติกรรมการท างาน 3 ด้านคือพฤติกรรม
การเตรียมตัวเพ่ือการท างานในอนาคตของพฤติกรรมการท างานแบบมีอนาคตและควบคุมตนสาม
พรานรายงานของขวัญนาคเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้ถูกศึกษาไปในทางที่
พึงปรารถนาส่วนการฝึกควบคุมตนเองให้ผลต่อการมีทัศนคติต่อการท างานห้องท างานราชการเพ่ือ
อนาคตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ในงานวิจัยของ วิเชียร ธรรมาธร (2547) พบว่าข้าราชการที่มีทัศนคติที่ดี
ต่อการท างานมากเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมด้านอุทิศตนสูงกว่าผู้ที่มีทัศนคติที่ดี
ต่อการท างานน้อยผลพบในกลุ่มรวมและในสารกลุ่มย่อยคือกลุ่มผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ ากลุ่มบุคลากรนายทหารประทวนและกลุ่มผู้ มีปริมาณงานในความรับผิดชอบน้อย  
นอกจากนี้ในงานวิจัยของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2547) พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการสนับสนุน
ทางสังคมเป็นตัวท านายที่ส าคัญอันดับแรก ที่สามารถท านายพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมเป็นตัว
ท านายที่ส าคัญอันดับแรก ที่สามารถท านายพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ พฤติกรรม
การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมด้านวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และงบประมาณ และพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม ในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 
30.3, 30.9, 33.8 และ 39.9 ตามล าดับ สุชาดา ชลานุเคราะห์ (2552) พบว่า ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบอีก
ว่า ทัศนคติที่ดีต่องานเป็นตัวทานายที่ส าคัญล าดับที่ 9 ของพฤติกรรมอุทิศตนในการท างาน เมื่อรวม
กับตัวท านายชุดจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ จิตลักษณะตามสถานการณ์ อีก 1 ตัว รวมเป็น 10 ตัว 
สามารถท านายพฤติกรรมอุทิศตนในงานได้ร้อยละ 45.9 ในกลุ่มรวม 

การประมวลเอกสารข้างต้น พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันพึงปรารถนาของบุคคล ดังนั้นจึงคาดได้ว่านักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรก
ของครอบครัวที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมาก จะมีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนมากกว่านักศึกษา
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนน้อย 

การวัดการวัดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  มีงานวิจัยที่วัดทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมต่างๆ เช่น ในการศึกษาของ สุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545) ได้สร้างแบบวัดทัศนคติดีต่อครู
คณิตศาสตร์ประกอบด้วยประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับการมีทัศนคติที่ดีต่อครูวิชาคณิตศาสตร์ ใน 3 
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องค์ประกอบ มีข้อค าถาม 15 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” พิสัยของค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discriminant) มีค่า 4.90–10.16 และค่าพิสัยของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อ ( Item total Correlation) มีค่า .43 - .71 มีค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .89 แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ประกอบด้วยประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับการมีทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ทัศนคติต่อพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนเรียน 2) ทัศนคติต่อพฤติกรรมขณะ
เรียนในชั้นเรียน 3) ทัศนคติต่อพฤติกรรมหลังเรียน มีข้อค าถาม 15 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 
หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discriminant) มี
ค่า 5.96–12.21 และค่าพิสัยของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อ (Item total Correlation) มีค่า .47 
-.74 มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .92 

สุชาดา ชลานุเคราะห์ (2552) ได้สร้างแบบวัดทัศนคติที่ดีต่องาน ซึ่งเป็น
แบบวัดที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 มิติ ได้แก่ มิติแรกเป็นการวัดเชิงประเมินค่า มิติที่สองเป็น
การวัดความรู้สึก มิติที่สามเป็นการวัดความพร้อมที่จะกระท า มีจ านวน 20 ข้อ โดยแต่ละข้อมีมาตร
ประเมิน 6 หน่วยตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดอยู่ระหว่าง 
2.54 - 9.55 พิสัยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้นเท่ากับ 
0.18-0.58 มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .79 และพิษณุ ลิมพะสูตร (2555) ได้สร้าง
แบบวัดทัศนคติต่อสถาบันการศึกษาลักษณะของข้อความเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ 
เห็นด้วยมากที่สุด ไปจนถึง ไม่เห็นด้วยเลยจ านวน 21 ข้อ และค่าพิสัยของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ราย
ข้อ (Item total Correlation)  อยู่ระหว่าง .333 - .806 มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 
.92 อย่างไรก็ตามในการวัดทัศคติที่ดีในการเรียนครั้งนี้ ผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบวัดของดุจเดือน พันธุม
นาวิน (2558) มีค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟาเท่ากับ .78 เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า แบบ
วัดนี้มีจ านวน 18 ข้อ แต่ละประโยคมาพร้อมกับมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่
จริงเลย” แบบวัดนี้มีพิสัยของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 18-108 คะแนน 

สรุปได้ว่า ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในการวิจัยนี้ จึงหมายถึง การประเมิน
ค่าของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการเห็นประโยชน์หรือคุณค่าของการเรียนมากน้อยเพียงใด มีความรู้สึก
พอใจและพร้อมที่จะส่งเสริมการเรียนของตนเองมากน้อยเพียงใด ในการวัดทัศคติที่ดีในการเรียน
ผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2558) เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า  
(Summated Rating scale) 

 
 



 

 

43 

1.4.4.2 ความเครียดในการเรียนกับจิตลักษณะตามสถานการณ์และพฤติกรรม
มุ่งม่ันในการเรียน............... 
ในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว 

ย่อมมีความวิตกกังวล ความกดดันที่จะท าให้เกิดความเครียด โดยสิ่งที่ท าให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นได้
จากสาเหตุหรือปัจจัยหลายๆ อย่าง ความเครียดนั้นมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล แม้จะมี
สาเหตุหรือปัจจัยเดียวกันแต่อาจจะมีระดับความรุนแรงของความเครียดที่ไม่เท่ากัน เพราะ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับบุคคลมีหลายประการเช่นพ้ืนฐานทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ในขณะนั้น หรือความมากน้อยของสิ่งที่จะมากระตุ้น 

ความเครียด (Stress) เป็นภาวะของอารมณ์ หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อ
เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่ท าให้รู้สึกไม่สบายใจ คับข้องใจ หรือถูกบีบคั้น กดดันจนท าให้เกิดความรู้สึก
ทุกข์ใจ สับสน โกรธ หรือเสียใจความเครียดที่มีไม่มากนัก จะเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงมุ่งมานะ
ที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ คนที่มีความรับผิดชอบสูงจึงมักหลีกหนีความเครียดไปไม่
พ้น ซึ่งความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
และท าให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น เมื่อบุคคลรับรู้หรือ
ประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุกคามจิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จะส่งผลให้
สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป ซึ่งผลจากปฏิกิริยาตอบสนองที่มีต่อความเครียด ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนั้น  

ส าหรับความหมายของความเครียด บังอร โสฬส และอัจฉรา วงศวัฒนา
มงคล (2539) ได้ให้ความหมายว่า ความเครียด (Stress) คือการรับรู้เชิงประเมินคุณสมบัติของ
สิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจิตส านึกของบุคคลในขณะที่การตอบสนองความเครียด 
(Strain) คืออาการทางการหรือจิตใจและรวมไปถึงพฤติกรรมแสดงออกมาเป็นการตอบสนองต่อการ
รับรู้ความเครียด ส่วนต้นเหตุหรือสาเหตุของความเครียด (Stressor) คือสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ที่
แยกห่างจากตัวบุคคลผู้รับรู้  

นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของ ความเครียดในการท างาน ไว้อีก
หลายท่าน เช่น สุมิตรา เจิมพันธ์ (2545) กล่าวว่า ความเครียดโดยทั่วไปหมายถึง สภาพทางจิตใจที่ไม่
เป็นปกติ โดยปกติแล้วมักใช้กันในหลายค าเช่น สุขภาพจิตไม่ดี (mental health) ซึ่งเกษม จันทศร 
(2541) ยังได้กล่าวสรุปไว้ว่า สุขภาพจิตเป็นลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องในพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ 
ดังนั้นการที่มีสุขภาพจิตไม่ดีเป็นสาเหตุในหลายสาเหตุที่ส่งผลร่วมกันท าให้บุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ได้ส่วนความวิตกกังวล (Anxiety) ซึ่งมีความหมายที่ใกล้เคียงกัน คือ กระบวนการที่ปรากฏออกมา 
เป็นอาการทางจิตและอาการทางสรีระ เช่น ความกลัว ความไม่สบาย ความกังวล ต่อเหตุการณ์ที่ต้อง
เผชิญโดยอาการทางจิตมีหลายระดับตั้งแต่ขั้นรุนแรงมาก ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจนถึงยังไม่
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ปรากฏเด่นชัด และการวัดสุขภาพจิตได้โดยผู้ช านาญทางโรคจิตเป็นผู้ตรวจอาการ ส่วนในคนปกติก็
อาจวัดอารมณ์และความรู้สึกซึ่งปรากฏในรูปของความวิตกกังวลความหวาดกลัวจนเกินเหตุส่วน
อาการทางซื้อแล้วได้แก่ปวดศีรษะเป็นไข้เบื่ออาหารอ่อนเพลียอันเป็นเหตุจากความเครียดที่สะสมมา
จนกระท่ังมีอาการอาเจียน เป็นต้น  

อีกทั้ง สุชาดา ชลานุเคราะห์ (2552) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเครียด
ในงาน หมายถึง ความเชื่อจากสภาพการท างานในนิยามของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สภาพแวดล้อม จัดเป็นจิตลักษณะตามสถานการณ์ โดยบุคคลจะมีการรับรู้และลักษณะของ
สถานการณ์และการตีความสถานการณ์ไปตามความคาดหวังประสบการณ์และลักษณะพ้ืนฐานทาง
สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลซึ่งส่งผลต่อหัวหน้าสถานีอนามัยทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและ
พฤติกรรมในการท างาน พิษณุ ลิมพะสูตร (2555) ได้ให้ความหมายความเครียดในการเรียน ว่า
หมายถึง สภาวะจิตใจที่มีความวิตกกังวล หงุดหงิด ไม่สบายใจ คับข้องใจจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการเรียนและส่งผลต่อสภาวะทางกาย ดังนั้น ความเครียดในการเรียน ในการวิจัยนี้จึงหมายถึง 
การที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีภาวะวิตกกังวลจาก สภาวะทางร่างกาย จิตใจหรืออารมณ์ อันจะมี
ผลที่ก่อให้เกิดความเครียดในการเรียนและส่งผลต่อสภาวะทางกายและพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน  

ดังนั้น ความเครียดในการเรียน ในงานวิจัยนี้จึงหมายถึง การที่นักศึกษา
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวมีปริมาณความรู้สึกและอาการต่าง ๆ ทางด้านร่างกายและ
จิตใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ขณะเรียน ท าให้ภาวะทางด้านร่างกายหรือจิตใจขาดสมดุล 
ก่อให้เกิดผลกระทบ 1) ทางด้านร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปัสสาวะบ่อย ไม่กระปรี้กระเปร่าและ
อ่อนเพลีย เป็นต้น 2) ทางด้านจิตใจ เช่น วิตกกังวล ไม่มีความสุขเวลาเรียน สับสน หงุดหงิด เบื่อ
เรียน เบื่อเพ่ือน ไม่พอใจโดยไม่ทราบสาเหตุ 

มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความเครียดในการเรียน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการเรียนของบุคคล เช่น ปิยะวรรณ เลิศพานิช (2542) ได้ศึกษาความเครียด สาเหตุของ
ความเครียด และวิธีเผชิญความเครียดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญส่วนกลาง พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 มี
ระดับของความเครียดทางการเรียนของนักเรียนด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านพฤติกรรม และรวมทั้ง 3 
ด้าน ระดับปานกลาง ซึ่งส่วนใหญ่เผชิญความเครียดทางการเรียน โดยวิธีเผชิญความเครียดทางการ
เรียนที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา ส่วนศักดิ์ชัย จันทะแสง (2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยทางด้านสติปัญญา
และด้านที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ความวิตกกังวลด้านการเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์  
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จากการประมวลเอกสารข้างต้นท าให้ผู้วิจัยพบว่า ความเครียดมีผลต่อ
พฤติกรรมที่ของบุคคล ในการวิจัยนี้จึงคาดได้ว่า นักศึกษาที่รายงานว่าตนเองมีความความเครียดใน
การเรียนสูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนน้อยกว่านักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของ
ครอบครัวนั้นที่รายงานว่าตนเองมีความเครียดในการเรียนต่ า 

การวัดความเครียดในการเรียน มีงานวิจัยที่วัดความเครียดในงานเช่น 
แบบวัดในงานวิจัยของ นลินี ธรรมอ านวยสุข (2541) ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล (2532) และดุษณี ทัศนา
จันทธานี (2539) สร้างแบบวัดเป็นข้อความที่ถามถึงอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมเมื่อนักเรียนเกิดความเครียดในการเรียน มีข้อค าถาม 30 ข้อ แต่ละข้อมี
มาตรประเมิน 5 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “จริงน้อยที่สุด” พิสัยของค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมีค่า 
1.88 – 9.93 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .91 ต่อมา สุมิตตรา เจิมพันธ์ 
(2545) ได้สร้างแบบวัดประกอบด้วยประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับการมีปริมาณความเครียดในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดมีประโยคค าถาม 10 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมินรวมค่า แต่ละข้อมีมาตร
ประเมิน 6 หน่วย ในช่องที่ 1 ตั้งแต่ “มากที่สุด” ถึง “ไม่เลย” และมาตรประเมิน 3 หน่วย ในช่องที่ 
2 ตั้งแต่ “บ่อยมาก” ถึง“ไม่เกิดเลย” ซึ่งรวมคะแนนรวมมาจากผลคูณระหว่างช่องแรก กับช่องที่สอง 
คะแนนพิสัยอยู่ระหว่าง 10–180 คะแนน นักเรียนที่ได้คะแนนจากแบบวัดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง แสดงว่า เป็นนักเรียนที่มีความเครียดในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้คะแนน
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยพิสัยของค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมีค่า 6.40 ถึง 10.72 และค่าพิสัยของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รายข้อ (Item total Correlation) มีค่า .45 ถึง .61 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ .82  

ส่วนสุชาดา ชลานุเคราะห์ (2552) ได้สร้างแบบวัดความเครียดในการ
ท างาน ซึ่งเป็นการวัดปริมาณความวิตกกังวล ความเครียดจากสภาพการท างาน และเรื่องทั่วไปในงาน 
ภาวะทางจิตใจและร่างกายที่ก าลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ แบบวัดดังกล่าวเป็นแบบวัดที่ปรับปรุงมาจาก
แบบวัดของบังอร โสฬสและอัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล (2539) เมื่อน ามาหาคุณภาพแบบวัดแล้ว
คัดเลือกข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ 12 ข้อ ไม่มีข้อความทางบวก ในแต่ละข้อประกอบด้วยมาตร 2 มิติ 
มิติแรกมี 5 หน่วยจาก “อย่างมาก” ถึง “ไม่มีเลย” มิติที่สองมี 3 หน่วย จาก “บ่อยมาก” ถึง “ไม่เกิด
เลย” ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดนี้อยู่ระหว่าง 6.12 ถึง 9.75 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ราย
ข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดเท่ากับ .45 ถึง .65 ส าหรับค่าความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
แบบวัดเท่ากับ  .87 ส่วนกิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547) ได้น าแบบวัดของนลินี ธรรมอ านวยสุข (2541) ,  
ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล (2532) และดุษณี ทัศนาจันทธานี (2539) มาปรับปรุงใช้ในงานของตน
เนื่องจากเป็นแบบวัดที่มีความเชื่อมั่นในระดับที่สูง ศึกษาในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และ
โครงสร้างของแบบวัดแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านพฤติกรรม และบางข้อ
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ค าถามได้สร้างขึ้นใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งพิสัยของค่าอ านาจการ
จ าแนกรายข้อ .280 ถึง .708 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .80  

นอกจากนี้พิษณุ ลิมพะสูตร (2555) ได้สร้างแบบวัดความเครียดในการ
เรียน เป็นแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ไปจนถึง “ไม่จริงเลย” แบบวัดมี
จ านวน 15 ข้อ ค่าพิสัยของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อ (Item total Correlation) มีค่าอยู่ระหว่าง 
.274 ถึง .737 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .89 อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความเครียดในการเรียนขึ้นมาใหม่ โดยข้อค าถามเป็นข้อความทางลบทั้งหมด 
เป็นแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ไปจนถึง “ไม่จริงเลย” ผู้ที่ได้คะแนนใน
การตอบแบบวัดชุดนี้มากแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความเครียดในการเรียนมาก 

สรุปได้ว่า ความเครียดในการเรียน ในงานวิจัยนี้จึงหมายถึง การที่นักศึกษา
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวมีปริมาณความรู้สึกและอาการต่าง ๆ ทางด้านร่างกายและ
จิตใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ขณะเรียน ท าให้ภาวะทางด้านร่างกายหรือจิตใจขาดสมดุล 
ก่อให้เกิดผลกระทบ 1) ทางด้านร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปัสสาวะบ่อย ไม่กระปรี้กระเปร่าและ
อ่อนเพลีย เป็นต้น 2) ทางด้านจิตใจ เช่น วิตกกังวล ไม่มีความสุขเวลาเรียน สับสน หงุดหงิด เบื่อ
เรียน เบื่อเพ่ือน ไม่พอใจโดยไม่ทราบสาเหตุ ในการความเครียดในการเรียน ผู้วิจัยใช้แบบวัด
ความเครียดในการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating 
scale) 

1.4.4.3 ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนกับจิตลักษณะตามสถานการณ์
และพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน 
แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่ออ านาจภายในตน มีวิวัฒนาการมาจากทฤษฎี

การเรียนรู้ทางสังคม (social learning theory) โดย Rotter (1966) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน โดยได้
ตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของมนุษย์ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน Rotter ได้สรุป
พฤติกรรมความเชื่ออ านาจภายในตนภายนอกตนของบุคคลได้เป็น 2 ขั้วในมิติเดียวกัน คือ ด้านที่ 1 
บุคคลที่มีความเชื่ออ านาจภายในตน (internal locus of control) เป็นบุคคลที่มีความเชื่อหรือรับรู้
ว่าเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเป็นผลมาจากการกระท าหรือความสามารถของตน อีก
ด้านที่ 2 คือ บุคคลที่มีความเชื่ออ านาจภายนอกตน (external locus of control) เป็นบุคคลที่มี
ความเชื่อหรือรับรู้ว่าเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับตนขึ้นอยู่กับอิทธิพลของอ านาจภายนอกตนที่
ไม่ทราบว่าสามารถควบคุมได้ เช่น  โชคชะตา เคราะห์ ความบังเอิญหรืออิทธิพลของผู้อื่น 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2561) กล่าวว่า ความเชื่ออ านาจในตน (belief in 
internal locus of control) นั้นเป็นลักษณะทางจิตที่จะสามารถส่งพลังไปสู่การกระท าของบุคคล 
โดยความเชื่ออ านาจในตนนั้น ประกอบด้วยส่วนย่อยที่ส าคัญ 5 ประการ คือ (1) ความเชื่อ หรือ 
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ความคาดหมายว่า ตนสามารถจะ “ท าได้” ซึ่งหมายถึง การคาดว่า ตนสามารถจะกระท าพฤติกรรม
หนึ่ง ได้ในปริมาณมาก อย่างสม่ าเสมอยาวนาน  (2) ความเชื่อว่าความพยายามเป็นสาเหตุที่ส าคัญ
มากต่อผลที่จะเกิด โดยเชื่อว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น” (3) ความเชื่อว่าตน 
“พยายามกระท ามาก” “ผลที่ต้องการ” ก็จะเกิดมากตามไปด้วย ซึ่งหมายถึงความเชื่อว่าความ
พยายามกับผลที่ต้องการนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกัน และมีปริมาณท่ีตรงกัน (สมดุล) อันหมายถึงความเชื่อ
ว่าตนท านาย (predictability) ผลดี ผลเสียที่เกิดกับตนแม่นย ามากในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของ
ตน เมื่อตนรู้เหตุย่อมรู้ผลที่จะตามมาได้ถูกต้องด้วย (4) เมื่อบุคคลเชื่อว่าตนท านายปริมาณของผลดี
และผลเสีย ที่จะเกิดกับตนได้ว่ามักจะเกิดจากสาเหตุส าคัญ คือ คือความพยายามกระท าในท านอง
ต่าง ๆ ของคนเองแล้ว บุคคลนั้นก็จะมีความพยายามกระท ามากเมื่อตนต้องการผลดีบางอย่างที่จะ
เกิดตามมามาก ส่วนที่สามจึงเกี่ยวข้องกับ ความพยายามกระท า (effort) ในปริมาณมากอย่าง
ต่อเนื่อง และ (5) เมื่อบุคคลมีความเชื่อ และความคาดหวังว่าตน ท านายสาเหตุกับผลที่จะเกิดได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย ามาก และเมื่อตนทดลองใส่ความพยายามในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งให้มาก ตนก็
ได้รับผลดีมากอย่างน่าพอใจตามมา ในทางตรงกันข้ามเมื่อตนขาดความพยายาม หรือ พยายามแต่
น้อย ท า ๆ หยุด ๆ หรือท้ายสุดเลิกความพยายามนั้นไปเลย ตนก็จะได้รับผลดีน้อย หรือเกิดผลสีย
ตามมา ประสบการณ์ดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็จะท าให้บุคคลนั้นเรียนรู้ว่า ตนสามารถจะควบคุม 
(หรือสามารถท าให้เกิด) ผลดีหรือหลีกเลี่ยงผลเสียได้มาก บุคคลก็จะมีความเชื่อหรือความคาดหวังว่า 
“ตนสามารถควบคุม (controllability) ผลที่จะเกิดกับตน (และผู้อื่น) ได้มาก”  

สรุปได้ว่า ลักษณะความเชื่ออ านาจในตนประกอบด้วย ส่วนส าคัญ 5 
ประการ คือ (1) เชื่อว่าตนท าได้ (2) เชื่อว่า ความพยายามน าไปสู่ผลดี ผลส าเร็จที่ต้องการได้มาก (3) 
เชื่อว่าตนท านายผลที่จะเกิดจากการกระท าของตนได้อย่างแม่นย า (4) เชื่อว่าความพยายามมากใน
การกระท าต่าง ๆ เป็นสิ่งส าคัญมาก และ (5) เชื่อว่าตนสามารถคบคุมให้ผลที่เกิดกับตนได้ตามที่ตน
ต้องการด้วยลักษณะความเชื่อและความคาดหวังที่มี 5 องค์ประกอบข้างบนนี้ มากจากการน าเสนอ
ของ Rotter (1966) เรียกว่า ความเชื่ออ านาจในตน (ตรงข้ามกับความเชื่ออ านาจนอกตน) ส่วน 
Bandura (1982) น าเสนอลักษณะทางจิตเรียกว่า ความเชื่อมั่นว่าตนจะท าได้ส าเร็จ (self-efficacy) 
ถึงแม้ว่าจิตลักษณะทั้งสองจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็มีผลวิจัยที่ระบุว่าจอตลักษณะทั้งสองนี้มี
ลักษณะที่ส าคัญร่วมกัน (Judge, Erez, Bono & Thoresen, 2003) 

ดังนั้น ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การ
ปฏิบัติของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนโดยประกอบไปด้วย (1) เชื่อว่าตนท าได้ (2) เชื่อว่าความ
พยายามน าไปสู่ผลดี ผลส าเร็จที่ต้องการได้มาก (3) เชื่อว่าตนท านายผลที่จะเกิดจากการกระท าของ
ตนได้อย่างแม่นย า (4) เชื่อว่าความพยายามมากในการกระท าต่าง ๆ เป็นสิ่งส าคัญมาก และ (5) เชื่อ
ว่าตนสามารถคบคุมให้ผลที่เกิดกับตนได้ตามที่ตนต้องการด้วย 
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งานวิจัยแสดงให้ เห็นว่าความเชื่ออ านาจในตนมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของบุคคล เช่น ในงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532) พบว่า ครูที่มีความเชื่ออ านาจใน
ตนสูงเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการสอนมากกว่าผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตนน้อย ผลเช่นนี้พบในกลุ่มย่อย
หลายกลุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่า ความเชื่ออ านาจในตนยังเป็นตัวท านายที่ส าคัญล าดับที่ 1 ของ
พฤติกรรมการสอนของครูเมื่อร่วมกับตัวท านายชุด จิตลักษณะเดิม 4 ตัว สามารถท านายพฤติกรรม
การสอนของครูได้ร้อยละ 7  ในกลุ่มครูที่ให้เวลาเดินทางน้อยร้อยละ 3  ในกลุ่มครูที่โรงเรียนตั้งอยู่
ย่านแออัดมากร้อยละ 12  ในกลุ่มครูที่มีสถานภาพสมรสหย่าร้างต่อมา ลินดา สุวรรณดี (2543) 
พบว่า นักเรียนที่มีความเชื่ออ านาจในตนมากจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมากกว่าผู้ที่มี
ความเชื่ออ านาจในตนน้อย 

วรวรรณ อัศวกุล (2546) พบว่า มารดาที่มีความเชื่ออ านาจในตนในการ
เลี้ยงดูบุตรให้มีสุขภาพดีมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลการบริโภคของบุตรเพ่ือทันตสุขภาพากกว่า 
มารดาที่มีความเชื่ออ านาจในตนในการเลี้ยงดูบุตรให้มีสุขภาพดีน้อย และมารดาที่มีความเชื่ออ านาจ
ในตนในการเลี้ยงดูบุตรให้มีสุขภาพดีมาก มีพฤติกรรมรักษาความสะอาดช่องปากบุตรมากกว่า มารดา
ที่มีความเชื่ออ านาจในตนในการเลี้ยงดูบุตรให้มีสุขภาพดีน้อย ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้า
คนอง (2547) พบว่า ครูที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการสอน และพฤติกรรมการ
สนับสนุนทางสังคมแก่นักเรียนมากกว่า ครูที่มีความเชื่ออ านาจในตนต่ า และยังพบอีกด้วยว่า ความ
เชื่ออ านาจในตน เมื่อร่วมกับตัวแปรจิตลักษณะอ่ืนรวม 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
การสอนของครูคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 16.9 ในกลุ่มรวม และต่อมา ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550a) 
พบว่า ความเชื่ออ านาจในตนเป็นตัวท านายส าคัญล าดับที่ 3 ของพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนการ
สอน เมื่อร่วมกับตัวท านายจิตลักษณะเดิมอีก 2 ตัว และสถานการณ์อีก 3 ตัว รวมเป็น 6 ตัว สามารถ
ท านายพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนการสอนได้ร้อยละ 34.4  ในกลุ่มรวม 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นท าให้ผู้วิจัยพบว่า ความเชื่ออ านาจในตน
มีความส าคัญกับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงคาดได้ว่า นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็น
รุ่นแรกของครอบครัวที่รายงานว่าตนเองมีความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนสูงจะเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนมากกว่านักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่รายงานว่า
ตนเองมีความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนต่ า 

การวัดความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน Rotter (1966 อ้างถึงใน ดุจ
เดือน พันธุมนาวิน, 2550) ได้สร้างเครื่องมือวัดความเชื่ออ านาจในตน-นอกตน โดยเครื่องมือวัดเป็น
การเสนอประโยค 2 ประโยค ประโยคท่ีหนึ่ง แสดงความเชื่อที่เป็นความเชื่ออ านาจนอกตน (External 
locus of control) ซึ่งจะได้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน และอีกประโยคเป็นประโยคที่แสดงความเชื่อ
อ านาจในตน (Internal locus of control) ซึ่งจะได้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน โดยให้ผู้ตอบเลือก
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ระหว่าง 2 ประโยคนี้ว่า เห็นด้วยกับประโยคใด แล้วให้ขีดถูกหน้าข้อความนั้น โดยจะมีข้อความใน
ท านองนี้จ านวน 29 ข้อ  

ในงานวิจัยไทย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2528) ได้สร้างแบบวัด
ความเชื่ออ านาจในตน-นอกตน ซึ่งลักษณะเฉพาะเจาะจงในบริบทของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แบบวัด
เป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ. 72 
แบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2528) นั้นมีผู้น าไปใช้อีกหลายงานวิจัย ได้แก่ วรวรรณ 
อัศวกุล (2546) ได้น าแบบวัดนี้ไปใช้กับมารดา จ านวน 920 คน ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ. 72 เป็นต้น ส่วนการสร้างแบบวัดความเชื่ออ านาจในตนในบริบทการปลูกฝังอบรม
นักเรียนของครูปรากฏในงานของ แสวง ทวีคูณ และคณะ (2546) โดยคณะผู้วิจัยได้สร้างแบบวัด
ความเชื่อในการปลูกฝังวินัยแก่นักเรียน แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 15 ข้อ แต่ละ
ข้อมีมาตรประกอบ 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แบบวัดมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่
ระหว่าง 5.17 - 14.73 และพิสัยของความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้อกับแบบวัด (Item Total 
Correlation) อยู่ระหว่าง .27 ถึง .62 มีค่าความเชื่อมั่น แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .84 เป็นต้น 

นอกจากนี้ นีออน พิณประดิษฐ และคณะ (2544) ได้สร้างแบบวัดความ
เชื่ออ านาจในตนในการท างาน โดยดัดแปลงมาจากแบบวัด ของจินตนา บิลมาศ และคณะ (2529) 
น ามาปรับปรุงใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการต ารวจ จ านวน 1,209 นาย ลักษณะแบบวัดเกี่ยวกับ
ความเชื่อว่าตนสามารถท าให้เกิดผลดี หรือผลเสียแก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตามที่ตนปรารถนาและมุ่งหวัง 
เช่นเชื่อว่า ความส าเร็จ ความล้มเหลว การได้สิ่งที่ปรารถนาหรือสูญเสียประโยชน์เกิดจากการกระท า
ของตนเอง มีข้อค าถาม จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 หน่วย มีค่าความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .88 และอภิรดี โสภาพงศ์ (2547) ได้สร้างแบบวัดความเชื่ออ านาจใน
ตนในการท างาน โดยดัดแปลงมาจากแบบวัด ของจินตนา บิลมาศ และคณะ (2529)น ามาปรับปรุงใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาล จ านวน 326 คน ลักษณะแบบวัดเกี่ยวกับ
ความเชื่อว่าผลดีหรือผลเสียที่เกิดกับตนนั้น เป็นเพราะการกระท าของตน มีข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ 
มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 หน่วย มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .79  
อย่างไรก็ตามในการวัดความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดของดุจเดือน 
พันธุมนาวิน (2558) มีความเชื่อมั่นแบบแอลฟาเท่ากับ .87 ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 
แบบวัดนี้มีจ านวน 20 ข้อ แต่ละประโยคมาพร้อมกับมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง 
“ไม่จริงเลย” 

สรุปได้ว่า ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน หมายถึง ปริมาณความ
ตระหนักว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การกระท าของตนแทบทั้งสิ้น ตรงข้ามกับผู้ที่เชื่ออ านาจภายนอกตน ซึ่งเป็นผู้ที่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
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ตนนั้นเกิดจากโชคเคราะห์ ความบังเอิญ หรือเกิดจากการกระท าของผู้อ่ืนมากกว่าที่จะเป็นผลมาจาก
การกระท าของตน ในการวัดความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ผู้วิจัยใช้แบบวัดของดุจเดือน พันธุม
นาวิน (2558) เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating scale)  

1.4.5 กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้องท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการเรียน 

ในส่วนนี้เป็นการประมวลเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการเรียน 
เพ่ือหานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในพฤติกรรมมุ่งม่ันในการ
เรียนและแสวงหาปัจจัยปกป้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนของบุคคลมีผู้วิจัยท าการศึกษาไว้ เช่น
สุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545) ท าการศึกษาพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่า กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์น้อยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ในปริมาณต่ า คือ นักเรียนเพศชาย เช่นเดียวกับการศึกษาของ กิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547) 
ท าการศึกษา พฤติกรรมการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า กลุ่มเสี่ยง
ที่มีพฤติกรรมการเรียนสาระวิทยาศาสตร์น้อย คือ นักเรียนเพศชาย อีกทั้งในงานวิจัยของ  ดุจเดือน 
พันธุมนาวิน (2558) ท าการศึกษาความพร้อมและศักยภาพการเป็นนักวิจัยของบุคคลหลายประเภท : 
นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก พบว่า กลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่มีศักยภาพของการเป็นนักวิจัยน้อยได้แก่ กลุ่ม
นักศึกษาปริญญาโท-เอกเพศชาย 

ในการศึกษาพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษของ พิษณุ ลิมพะสูตร 
(2555) พบว่า นักศึกษาภาคพิเศษที่มีพฤติกรรมตั้งใจเรียนน้อย ได้แก่ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ า 
เช่นเดียวกับในการศึกษาเรื่องลักษณะสถานการณ์ในโรงเรียน ครอบครัว และจิตพอเพียงที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า กลุ่มเสี่ยงคือ นัก เรียนที่มี
พฤติกรรมรับผิดชอบน้อย ได้แก่ นักเรียนที่ เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ไม่ได้รับการประกาศให้เป็น
สถานศึกษาแบบอย่าง นักเรียนเพศชาย และนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า (จีรพัฒน์ ศิริรักษ์, 2555)  
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ (2555) ท าการศึกษาพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้อยและมี
พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีน้อย คือนักศึกษาเพศชาย ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนต่ า 

นอกจากกลุ่มเสี่ยงที่แบ่งตามเพศและเกรดเฉลี่ยแล้ว ยังมีงานวิจัยอีกจ านวนหนึ่งที่
พบว่า กลุ่มเสี่ยงในพฤติกรรมการเรียนนั้นมีความสัมพันธ์กับผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาด้วย เช่น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ด้านครอบครัว สถานการณ์ด้านเพ่ือน และจิตลักษณะกับ
พฤติกรรมการคบเพ่ือนแบบเสี่ยงเอดส์ของนักศึกษาของ พบว่า กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการคบเพ่ือน
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แบบเสี่ยงเอดส์มาก คือ นักศึกษาเพศชายที่อาศัยอยู่กับครอบครัว (วรรณี  วรรณชาติ , 2541) 
สอดคล้องกับงานวิจัย สุธาสินี ทองลิ่ม (2548) ท าการศึกษาพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรียนของ
ผู้ปกครอง พบว่า กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรน้อย คือ กลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย และ
กลุม่ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ า 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นจึงคาดว่า กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน
ในงานวิจัยนี้คือ กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่เป็นเพศชาย กลุ่ม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีเกรดเฉลี่ ยต่ า และกลุ่มนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่บิดามารดามีระดับการศึกษาต่ า 

 

1.5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 1.5.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
1) กลุ่มลักษณะสถานการณ์ปัจจุบัน มี 4 ตัวแปร คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด, การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล , การสนับสนุนทางสังคม
จากเพ่ือน/รุ่นพี่ และ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 

2) กลุ่มจิตลักษณะเดิม มี 4 ตัวแปร คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ , การประเมินแก่น 
แห่งตน, ลักษณะมุง่อนาคตควบคุมตน, เอกลักษณ์แห่งอีโก้  
 1.5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) เป็นกลุ่มพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน มี 3 ตัว
แปร คือ พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน, พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน และ พฤติกรรมจดจ่อ
ใส่ใจในการเรียน  

1.5.3 ตัวแปรประสาน (Mediating Variables) เป็นจิตลักษณะตามสถานการณ์ มี 3 ตัว
แปร คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน, ความเครียดในการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 

1.5.4 ตัวแปรแบ่งกลุ่มย่อย (Moderating Variables) เป็นลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลัง คือ 
เพศอายุ อายุ เกรดเฉลี่ย ชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา/วิชาเอก จ านวนพ่ีน้อง/เป็นลูกคนที่
เท่าไหร่ ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา ในครอบครัวตนเป็นคนแรกที่เข้าเรียน
ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาของพ่ีน้องท้องเดียวกัน 
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1.6 ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ 
จากการประมวลเอกสารข้างต้นตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม ( Interactionism-

model) ท าให้ก าหนดนิยามปฏิบัติการของกลุ่มตัวแปรที่ส าคัญ ได้ดังนี ้

 1.6.1 กลุ่มตัวแปรพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน  
  1.6.1.1 พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน หมายถึง ลักษณะของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีความขยันทุ่มเทในการเรียน เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ตนเอง
รับผิดชอบด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมสู้ไม่ถอย รู้จักปรับปรุงตนเอง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีพลังในการท างาน
สูง สามารถเรียนได้ต่อเนื่องยาวนาน แบบวัดมีจ านวน 12 ข้อ โดยให้นักศึกษาตอบแบบวัดชนิดมาตร
ประเมินรวมค่า 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 
12 ถึง 72 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนสูง 
  1.6.1.2 พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน หมายถึง ลักษณะของนักศึกษาที่
แสดงออกถึงการให้ความส าคัญกับความพร้อมที่จะเสียสละเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเรียนอย่างเต็มใจ 

พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 

จิตลักษณะเดิม 

1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
2. การประเมินแก่นแห่งตน 
3. ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
4. เอกลักษณ์แห่งอีโก้ 

 

ลักษณะสถานการณใ์นการเรียน 

1. การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรกึษา/ใกล้ชิด 
2. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตผุล 
3. การสนับสนุนทางสังคมจากรุ่นพี่/เพื่อน 
4. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรยีน 

 

ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของนักศึกษา 

เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ช้ันปี สาชาวชิา จ านวนพ่ีน้อง/เป็นลูกคนท่ีเท่าไหร่ ระดับการศึกษาบิดา ระดับการศึกษามารดา 
เป็นคนแรกของครอบครัวทีเ่ข้าเรยีนปริญญาตรี วุฒิการศึกษาของพี่น้องท้องเดียวกัน 

จิตลักษณะตามสถานการณ ์

1. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
2. ความเครียดในการเรียน 
3. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 
 

ภาพที่ 1.4 กรอบแนวคิดและความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย 
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ไม่รู้สึกเสียดายเวลาที่ต้องใช้หรือการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติกิจกรรม  
หนึ่ง ๆ และเมื่อท าส าเร็จแล้วเกิดความภาคภูมิใจและอยากท่ีจะท าต่อ ๆ ไป แบบวัดมีจ านวน 10 ข้อ 
โดยให้นักศึกษาตอบแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” พิสัยของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงว่ามี
พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนสูง 
  1.6.1.3  พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน  หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ของ
นักศึกษาซึ่งมีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ สนใจและมีความสุขกับสิ่งที่กระท า การมีความรู้สึกร่วม
หรือมีอารมณ์ร่วม ยากที่จะละเลยหรือถอนตัวออกมาจากสิ่งที่กระท าและรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไป
อย่างรวดเร็วในขณะที่ก าลังปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ แบบวัดมีจ านวน 12 ข้อ โดยให้นักศึกษาตอบแบบ
วัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของคะแนน
รวมอยู่ระหว่าง 12 ถึง 72 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการ
เรียนสูง 

 1.6.2 กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ 

  1.6.2.1 การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด หมายถึง การรับรู้นักศึกษาว่า
อาจารย์ที่ปรึกษาของตนนั้นให้การสนับสนุนทางสังคม 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ เช่น ชมเชยหรือ
ให้รางวัลเมื่อนักศึกษาท างานในรายวิขาได้ดี 2) ด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
เนื้อหาในรายวิชาเมื่อนักศึกษาสงสัยหรือไม่เข้าใจ การให้ค าปรึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหาไม่ว่าจะเป็น
ทางการเรียนหรือปัญหาในชีวิตประจ าวัน  แบบวัดมีจ านวน 10 ข้อ โดยให้นักศึกษาตอบแบบวัดชนิด
มาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของคะแนนรวมอยู่
ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา/
ใกล้ชิดมาก 
  1.6.2.2 การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี/
เพ่ือนกับนิสิตนักศึกษาในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยที่ผู้ให้การสนับสนุนทางสังคมจะให้การ
สนับสนุนทางสังคม 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เช่น การแสดงความห่วงใย เห็นใจ 
แสดงความรัก การยอมรับ เป็นต้น 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียน การให้รางวัล-ลงโทษ การกล่าวติชม เป็นต้น 3) การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์รวมทั้ง
ทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน เช่น บริการ เงิน สิ่งของ เครื่องมือที่จ าเป็น เป็นต้น แบบวัดนี้มี
จ านวน 12 ข้อ โดยให้นักศึกษาตอบแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วยประกอบ จาก “จริง
ที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 12 ถึง 72 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูง
แสดงว่ามีการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพี่มาก 
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1.6.2.3 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล หมายถึง คุณภาพและ
ปริมาณที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวได้รับรู้และรายงานว่าตนได้รับการ
ปฏิบัติจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองในชีวิตประจ าวัน โดยบิดามารดาแสดงความรักใคร่และยอมรับ
ตน ให้ความใกล้ชิดสนิทสนม เป็นกันเองกับตน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา มีการให้รางวัล 
เช่น ให้รางวัลเมื่อท าความดีและลงโทษเมื่อท าความผิดอย่างสมเหตุสมผล และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ
ไม่กระท าตามอารมณ์ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง แบบวัดมีจ านวน 12 ข้อ โดยให้นักศึกษาตอบ
แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของ
คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 12 ถึง 72 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีการอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนุนและใช้เหตุผลมาก 
  1.6.2.4 ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน หมายถึง การรับรู้ของนิสิต
นักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับ
เป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว้ส าหรับนักศึกษาและความต้องการให้นักศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายที่
คาดหวังไว้ ท าให้นิสิตนักศึกษามี 1) ความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น มีความอดทนในการเรียน
มาก พยายามขวนขวายหาความรู้ในการเรียน รู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียน เป็นต้น 2) มี
ความอุทิศตนต่อการเรียนมากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ไม่ให้ความส าคัญกับเพ่ือนมากเกินไป ไม่ท างาน
พิเศษที่กระทบต่อการเรียน หรือใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับการเรียน เป็นต้น และ 3) มีความจดจ่อใส่ใจ
ต่อการเรียน เช่น ตั้งอกตั้งใจเรียน มีอารมณ์ร่วมรู้สึกเพลิดเพลินกับสิ่งที่เรียน เป็นต้น แบบวัดมี
จ านวน 12 ข้อ โดยให้นักศึกษาตอบแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วยประกอบ จาก “จริง
ที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 12 ถึง 72 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูง
แสดงว่ามีความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียนมาก 

 1.6.3 กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม  

  1.6.3.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง การที่นิสิตนักศึกษามีความต้องการสร้าง
ความส าเร็จด้วยตนเอง มีความพยายามสูง เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นสามารถวางแผนเพ่ือขจัดอุปสรรคได้ 
อีกทั้งยังรู้จักวางแผนเพ่ือเพ่ิมปัจจัยที่เอ้ืออ านวยสิ่งที่ตนก าลังกระท าให้เกิดความส าเร็จ และมีอารมณ์
ในการคาดการณ์ว่าจะสามารถกระท าสิ่งนั้น ๆ ได้ส าเร็จหรือล้มเหลว แบบวัดมีจ านวน 12 ข้อ โดยให้
นักศึกษาตอบแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 
พิสัยของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 12 ถึง 72 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มาก 
  1.6.3.2 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพของ
บุคคลที่สามารถจะคาดการณ์ไกล เห็นความสามารถของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถคาดการณ์
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ไกล ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เชื่อว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นในอนาคตนั้น อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองได้
เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมีคุณค่าหรือความส าคัญที่ไม่ลดลง การควบคุมตน 
หมายถึง การบังคับตนเอง การปรับปรุงตนเอง หรือการจัดระเบียบพฤติกรรมบางอย่างของตนเอง 
เพ่ือเป้าหมายของการจัดสร้างพฤติกรรมใหม่ที่น่าปรารถนา เพ่ิมปริมาณพฤติกรรมนั้น และอนุรักษ์
พฤติกรรมที่ดีมีประโยชน์ ตลอดจนการลดหรือขจัดพฤติกรรมเดิมที่ไม่น่าปรารถนาให้หมดไปจากตน 
โดยการจัดการของตนเอง และไม่ต้องพ่ึงการควบคุมบังคับจากผู้อ่ืน แบบวัดมีจ านวน 12 ข้อ โดยให้
นักศึกษาตอบแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 
พิสัยของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 12 ถึง 72 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนมาก 
  1.6.3.3 เอกลักษณ์แห่งอีโก้ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่เกิดจากการรู้จักและ
ยอมรับตนเอง มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตนก าหนดไว้และ
เข้าใจว่าความรู้ความสามารถของตนสอดคล้องกับความต้องการของสังคมรอบข้าง ซึ่งจะท าให้บุคคล
มีความมั่นใจในการกระท าของตนว่าสามารถท าได้ดี แบบวัดมีจ านวน 20 ข้อ โดยให้นักศึกษาตอบ
แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของ
คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 20 ถึง 120 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีเอกลักษณ์แห่งอีโก้สูง 
  1.6.3.4 การประเมินแก่นแห่งตน หมายถึง การรับรู้และยอมรับข้อสรุปของการ
ประเมินตนเองที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครัว ยึดถือประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) 
ความภาคภูมิใจในตนเอง 2) การรับรู้ความสามารถทั่วไปของตน 3) ความมั่นคงทางอารมณ์ และ 4) 
ความเชื่ออ านาจในตน แบบวัดนี้มีจ านวน 12 ข้อ โดยให้นักศึกษาตอบแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวม
ค่า 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 12 ถึง 72 
คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีการประเมินแก่นแห่งตนสูง 

 1.6.4 กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์  

  1.6.4.1 ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน หมายถึง การประเมินค่าของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ
การเห็นประโยชน์หรือคุณค่าของการเรียนมากน้อยเพียงใด มีความรู้สึกพอใจและพร้อมที่จะส่งเสริม
การเรียนของตนเองมากน้อยเพียงใด แบบวัดนี้มีจ านวน 12 ข้อ โดยให้นักศึกษาตอบแบบวัดชนิด
มาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของคะแนนรวมอยู่
ระหว่าง 12 ถึง 72 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมาก 
  1.6.4.2 ความเครียดในการเรียน หมายถึง การที่นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรก
ของครอบครัวมีปริมาณความรู้สึกและอาการต่าง ๆ ทางด้านร่างกายและจิตใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ขณะเรียน ท าให้ภาวะทางด้านร่างกายหรือจิตใจขาดสมดุล ก่อให้เกิดผลกระทบ 1) ทางด้าน
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ร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปัสสาวะบ่อย ไม่กระปรี้กระเปร่าและอ่อนเพลีย เป็นต้น 2) ทางด้านจิตใจ 
เช่น วิตกกังวล ไม่มีความสุขเวลาเรียน สับสน หงุดหงิด เบื่อเรียน เบื่อเพ่ือน ไม่พอใจโดยไม่ทราบ
สาเหตุ แบบวัดนี้มีจ านวน 12 ข้อ โดยให้นักศึกษาตอบแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วย
ประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 12 ถึง 72 คะแนน 
ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีความเครียดในการเรียนมาก 
  1.6.4.3 ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน หมายถึง ปริมาณความตระหนักว่าสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกระท าของ
ตนแทบทั้งสิ้น ตรงข้ามกับผู้ที่เชื่ออ านาจภายนอกตน ซึ่งเป็นผู้ที่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเกิดจาก
โชคเคราะห์ ความบังเอิญ หรือเกิดจากการกระท าของผู้อ่ืนมากกว่าที่จะเป็นผลมาจากการกระท าของ
ตน แบบวัดนี้มีจ านวน 15 ข้อ โดยให้นักศึกษาตอบแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วย
ประกอบ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสัยของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 15 ถึง 90 คะแนน 
ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนมาก 

1.7 สมมุติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรม
กระตือรือร้นในการเรียน พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน และพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในปริมาณปานกลางตามเกณฑ์ของ (Cohen, 1988) 
  สมมติฐานที่ 2 ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมจ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการประเมินแก่นแห่งตน ร่วมกับตัวท านาย
กลุ่มสถานการณ์ 4 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การสนับสนุนทางสังคม
จากเพ่ือน/รุ่นพ่ี การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล และความคาดหวังจากครอบครัวใน
การเรียน รวมเป็น 8 ตัวแปร สามารถท านายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตั วแปร ได้แก่ 
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเครียดในการเรียน หรือความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนได้มากกว่า
ตัวท านายจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงล าพังอย่างน้อย 5% 

สมมติฐานที่ 3 ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์จ านวน 8 ตัวแปร ได้แก่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการประเมินแก่นแห่งตน 
การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน ร่วมกับตัวท านายกลุ่ม
จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเครียดในการเรียน ความเชื่อ
อ านาจในตนด้านการเรียน รวมทั้งสิ้น 11 ตัวแปร สามารถท านายพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการ
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เรียนได้มากกว่า หรือท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนได้มากกว่า หรือท านายพฤติกรรมจดจ่อ
ใส่ใจในการเรียน  ได้มากกว่าตัวท านายจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงล าพังอย่างน้อย 5% 

สมมติฐานที่ 4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่เป็นเพศหญิง
นักศึกษาที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีเกรดเฉลี่ยสูง นักศึกษาที่มีผู้ปกครองมีระดับการศึกษาสูง มี
พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนมากกว่า นักศึกษาที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่เป็นเพศชาย นักศึกษาที่
เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า นักศึกษาที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่ผู้ปกครองมีระดับ
การศึกษาต่ า 

 



 

บทท่ี 2 
 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว” เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
เปรียบเทียบ (Correlation Comparative Study) ซึ่งในส่วนนี้จะน าเสนอวิธีการวิจัย ประกอบไป
ด้วย กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม เครื่องมือวัดตัวแปร การหาคุณภาพเครื่องมือวัด วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เป็นรุ่นแรกของครอบครัว  
ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์คือ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage sampling) ทั้ งนี้ ได้ก าหนดตัวแปรในการสุ่มตัวอย่าง คือ 1) ท าการสุ่ม
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จ านวน 4 มหาวิทยาลัย 2) ท าการเก็บข้อมูล
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 3) ท าการสุ่มคณะในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คณะ
ทางสายวิทยาศาสตร์ (เช่น สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ฯ เกษตรศาสตร์) และสายสังคมศาสตร์ (เช่น 
มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์) 4) ท าการสุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 สาขาวิชาละ 30 คน 
การศึกษาครั้งนี้จึงคาดว่าเก็บกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน (4x2x2x30) = 480 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นจ านวน 643 คน โดยแบ่งท าการหาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดจ านวน 
100 คน และใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลจริง จ านวน 543 คน การวิจัยครั้งนี้ท าการเก็บ
ข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2560  

2.2 เครื่องมือวัดตัวแปร 

เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย แบบวัดกลุ่มตัวแปรสถานการณ์ 4 ตัว
แปร แบบวัดกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร แบบวัดกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 
ตัวแปร และแบบวัดกลุ่มตัวแปรพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการเรียน 3 ตัวแปร รวมทั้งแบบวัดกลุ่มตัว
แปรอิสระชั้นรองด้านลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง รวมทั้งสิ้น 14 ชุด โดยที่แบบวัดทั้งหมดจะเป็นการให้
ผู้ตอบรายงานตนเอง (Self-Report)  มีรายละเอียดดังนี้ 
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2.2.1  แบบวัดพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน  
 ประกอบด้วย 3 แบบวัด คือ 1) แบบวัดพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 2) แบบ

วัดพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน และ 3) แบบวัดพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน  มีรายละเอียด
ดังนี้ 
  1) แบบวัดพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน วัดโดยให้นักศึกษารายงานการ
กระท าที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตนในขณะที่เรียน โดยแบบวัดนี้ แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ 1) การมีจิต
เข็มแข็งมีพลังท างาน สามารถเรียนได้ต่อเนื่องยาวนาน 2) เป็นคนที่สู้ไม่ถอยและรู้จักปรับปรุงตนเอง 
3) มีความกระตือรือร้นในการเรียน แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating 
Scales) ประกอบด้วยข้อค าถามที่สร้างโดยผู้วิจัย จ านวน 19 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย”  
  เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า              
t-ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r (Item-Total Correlation) มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 7 ข้อ 
เหลือ 12 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 4.146 ถึง 6.202 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ราย
ข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.351 ถึง 0.575 เมื่อท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 49.682 df เท่ากับ 48 p-value เท่ากับ 
0.4061 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.019 ค่า CFI เท่ากับ 0.994 ค่า TLI เท่ากับ 0.992 ค่า SRMR เท่ากับ 
0.059 และความเชื่อม่ันแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.794 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมาก
จากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน   (แบบวัดชุดที่ 1 ฉันกับการ
เรียน 1) 

0. ฉันสามารถอดทนเรียนอย่างต่อเนื่องยาวนานได้   
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

  2) แบบวัดพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน วัดโดยให้นักศึกษารายงานการกระท า
ที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตนในขณะที่เรียน โดยแบบวัดนี้ แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ 1) ให้เวลาส่วนใหญ่
กับการเรียนและสละเวลาการไม่ท ากิจกรรมอย่างอ่ืน 2) การรู้สึกมีความหมายและมีเป้าหมาย 3) มี
ความท้าทาย ภูมิใจและมีแรงบันดาลใจ แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating 
Scales) ประกอบด้วยข้อค าถามที่สร้างโดยผู้วิจัย จ านวน 17 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย”  
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เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า              
t-ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 7 ข้อ เหลือ  
10 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  2.677 ถึง 5.062 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อ
กับคะแนนรวมของแบบวัดที่ ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.097 ถึง 0.295 เมื่อท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค -สแควร์ (x2) เท่ากับ 28.357 df เท่ากับ 27 p-value เท่ากับ 
0.3927 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.022 ค่า CFI เท่ากับ 0.991 ค่า TLI เท่ากับ 0.986 ค่า SRMR เท่ากับ 
0.073 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.672 นักศึกษาท่ีได้คะแนนรวมมาก
จากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนมาก 

ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน(แบบวัดชุดที่ 2 ฉันกับการเรียน 2) 
0. การเรียนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ฉัน   

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

  3) แบบวัดพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน  วัดโดยให้นักศึกษารายงานการกระท า
ที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตนในขณะที่เรียน โดยแบบวัดนี้ แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ 1) การมีความตั้งอก
ตั้งใจ มีสมาธิ เพลิดเพลิน 2) การมีความรู้สึกร่วมหรือมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่ก าลังท าอยู่ แบบวัดเป็น
ชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scales) ประกอบด้วยข้อค าถามที่สร้างโดยผู้วิจัย 
จ านวน 16 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 
  เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า              
t-ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 4 ข้อ เหลือ  
12 ข้อ ทั้งนี้มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  2.630 ถึง 9.346 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.285 ถึง 0.694 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าไค -สแควร์ (x2) เท่ากับ 44.988 df เท่ากับ 43 p-value เท่ากับ  0.3886 ค่า 
RMSEA เท่ากับ 0.022 ค่า CFI เท่ากับ 0.994 ค่า TLI เท่ากับ 0.991 ค่า SRMR เท่ากับ 0.080 และ
ความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.815 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบ
วัดนี้ แสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนมาก 
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ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน(แบบวัดชุดที่ 3 ฉันกับการเรียน 3) 
0. เวลามักผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ฉันก าลังเรียนหนังสือ 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

2.2.2 แบบวัดกลุ่มสถานการณ์  
ประกอบด้วย 4 แบบวัด คือ 1) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/

ใกล้ชิด 2) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี 3) แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใช้เหตุผล 4) แบบวัดความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด วัดโดยให้นักศึกษา
รายงานปริมาณการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ใกล้ชิด โดยแบบ
วัดนี้ แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ และ 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 
แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scales) ประกอบด้วยข้อค าถามที่ผู้วิจัย
ปรับปรุงจากแบบวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง (2547) จ านวน 18 ข้อ แต่ละข้อ
มีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 8 ข้อ เหลือ  
10 ข้อ ทั้งนี้มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  6.185 ถึง 10.043 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อ
กับคะแนนรวมของแบบวัดที่ ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.424 ถึง 0.729 เมื่อท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค -สแควร์ (x2) เท่ากับ 40.188 df เท่ากับ 29  p-value เท่ากับ
0.0809 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.062 ค่า CFI เท่ากับ 0.987 ค่า TLI เท่ากับ 0.966 ค่า SRMR เท่ากับ 
0.049 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.886 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมาก
จากแบบวัดนี้ แสดงว่าเป็นผู้ที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิดมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด (แบบวัดชุดที่ 

4 อาจารย์ของฉัน) 

0. อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด มีเวลาให้ฉันได้พบบ่อย ๆ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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2) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี  วัดโดยให้นักศึกษารายงาน
ปริมาณการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี โดยแบบวัดนี้ แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ   
1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้านข่าวสาร และ 3) การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ 
แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scales) ประกอบด้วยข้อค าถามที่สร้าง
โดยผู้วิจัย จ านวน 18 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 6 ข้อ เหลือ 
12 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  5.096 ถึง 11.870 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อ
กับคะแนนรวมของแบบวัดที่ ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง  0.360 ถึง 0.835 เมื่อท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค -สแควร์ (x2) เท่ากับ 58.133 df เท่ากับ 47 p-value เท่ากับ 
0.1280 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.049 ค่า CFI เท่ากับ 0.985 ค่า TLI เท่ากับ 0.979 ค่า SRMR เท่ากับ 
0.052 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.906 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมาก
จากแบบวัดนี้ แสดงว่าเป็นผู้ที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพี่มาก 

ตัวอย่าง แบบวัดมีการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี (แบบวัดชุดที่ 6 เพ่ือน/
รุ่นพี่ของฉัน) 

0. เพ่ือน/รุ่นพี่เป็นที่ปรึกษาที่ดีของฉันในเรื่องการเรียน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

  3) แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล วัดโดยให้นักศึกษา
รายงานปริมาณของการได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล โดยแบบวัดนี้ แบ่ง
ออกเป็น 2 มิติ คือ 1) การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และ 2) การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล 
แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scales) ประกอบด้วยข้อค าถามที่ผู้วิจัย
ปรับปรุงจากแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปัจนึก (2520) จ านวน 12 ข้อ 
แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 โดยแบบวัดชุดนี้ไม่มีการคัด
ข้อค าถามออก ทั้งนี้มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  4.676 ถึง 9.637 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.306 ถึง 0.636 เมื่อท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืน
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กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค -สแควร์ (x2) เท่ากับ 43.942 df เท่ากับ 38 p-value เท่ากับ 
0.2344 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.040 ค่า CFI เท่ากับ 0.986 ค่า TLI เท่ากับ 0.975 ค่า SRMR เท่ากับ 
0.077 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.835 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมาก
จากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล (แบบวัดชุดที่ 5 
ครอบครัวของฉัน 1) 

0. พ่อแม่แสดงให้ฉันรู้ว่า พ่อแม่รักฉัน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

  4) แบบวัดความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน วัดโดยให้นักศึกษารายงาน
ปริมาณของความคาดหวังจากครอบครัวในตัวของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน โดยแบบวัดนี้ แบ่ง
ออกเป็น 3 มิติ คือ 1) ความคาดหวังต่อการกระตือรือร้นในการเรียน 2) ความคาดหวังต่อการอุทิศตน
ในการเรียน และ 3) ความคาดหวังต่อการเอาใจใส่ในการเรียน แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า 
(Summated Rating Scales) ประกอบด้วยข้อค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จ านวน 21 ข้อ แต่ละข้อมี
มาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า              
t-ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 9 ข้อ เหลือ  
12 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  2.629 ถึง 5.914 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อ
กับคะแนนรวมของแบบวัดที่ ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.272 ถึง 0.509 เมื่อท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 49.837 df เท่ากับ 46 ค่า p-value เท่ากับ 
0.3233 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.029 ค่า CFI เท่ากับ 0.975 ค่า TLI เท่ากับ 0.964 ค่า SRMR เท่ากับ 
0.068 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.724 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมาก
จากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียนมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน (แบบวัดชุดที่  7 
ครอบครัวของฉัน 2) 

0. ผู้ปกครองไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับผลการเรียนของฉัน 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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2.2.3 แบบวัดกลุ่มจิตลักษณะเดิม 
ประกอบด้วย 4 แบบวัด คือ 1) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 2) แบบวัดลักษณะมุ่ง

อนาคต -ควบคุมตน 3) แบบวัดเอกลักษณ์แห่งอีโก้ 4) แบบวัดการประเมินแก่นแห่งตน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 1) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ วัดโดยให้นักศึกษารายงานการปฏิบัติตนของนักศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน โดยแบบวัดนี้แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ 1) ต้องการความส าเร็จ
ด้วยตนเอง 2) เมื่อมีอุปสรรค/รู้จักวางแผนขจัดอุปสรรค 3) มีการวางแผนเพ่ือเพ่ิมปัจจัยเอ้ืออ านวย 
และ 4) มีอารมณ์ในการคาดการณ์ว่าจะส าเร็จหรือล้มเหลว แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า 
(Summated Rating Scales) ผู้ วิ จั ยปรับปรุ งแบบวัดของ ดุ จ เดื อน  พันธุมนาวิน  (2558 ) 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 3 ข้อ เหลือ 
12 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  2.809 ถึง 6.971และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.219 ถึง 0.540 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าไค -สแควร์ (x2) เท่ากับ 51.470 df เท่ากับ 43 p-value เท่ากับ 0.1761 ค่า 
RMSEA เท่ากับ 0.044ค่า CFI เท่ากับ 0.974 ค่า TLI เท่ากับ 0.960 ค่า SRMR เท่ากับ 0.076 และ
ความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.771 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบ
วัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาก 

ตัวอย่าง แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (แบบวัดชุดที่ 9 พลังในการเรียน) 
0. ฉันเป็นคนมุ่งม่ันท าอะไรให้ส าเร็จด้วยตนเอง 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

  2) แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน วัดโดยให้นักศึกษารายงานการปฏิบัติตน
ของนักศึกษาในเรื่องของการมีลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน โดยแบบวัดนี้แบ่งออกเป็น 2 มิติ 
คือ  1) ลักษณะมุ่ งอนาคต และ 2) การควบคุมตน แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า 
(Summated Rating Scales) ผู้วิจัยปรับปรุงแบบวัดของ ยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549) ข้อค าถาม
จ านวน 20 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 
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เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 8 ข้อ เหลือ 
12 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 3.503 ถึง 8.832 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.293 ถึง 0.720 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 53.222 df เท่ากับ 47 p-value เท่ากับ 0.2471 ค่า 
RMSEA เท่ากับ 0.036 ค่า CFI เท่ากับ  0.982 ค่า TLI เท่ากับ 0.975 ค่า SRMR เท่ากับ 0.080 และ
ความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.817 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบ
วัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน (แบบวัดชุดที่ 11 ปัจจุบันและ
อนาคต) 

0. ฉันว่าการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” เป็นความคิดของคนโง่ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

  3) แบบวัดเอกลักษณ์แห่งอีโก้  วัดโดยให้นักศึกษารายงานการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษา  โดยแบบวัดนี้แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ 1) ไม่แน่จ การขาดความมั่นในใน
ตนเอง 2) รู้สึกทอดทิ้ง ไม่มีใครเข้าใจ 3) รู้จักตนเอง เป็นตัวของตัวเอง รู้สึกภูมิใจในตนเอง และ 4) 
ตนเองและคนอ่ืนเห็นคุณค่าในตน แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating 
Scales) ผู้วิจัยปรับปรุงแบบวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ แต่ละข้อ
มีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 แบบวัดมีจ านวน 20 ข้อ 
ทั้งนี้  มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  2.986 ถึง 8.514 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.205 ถึง 0.598 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 145.871 df เท่ากับ 143 p-value เท่ากับ 0.4176 ค่า 
RMSEA เท่ากับ 0.014 ค่า CFI เท่ากับ 0.994 ค่า TLI เท่ากับ 0.992 ค่า SRMR เท่ากับ 0.080 และ
ความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.827 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบ
วัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีเอกลักษณ์แห่งอีโก้ มาก  
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ตัวอย่าง แบบวัดเอกลักษณ์แห่งอีโก้ (แบบวัดชุดที่ 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง) 
0.  ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสังคมท่ีฉันอยู่ในปัจจุบัน 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

  4) แบบวัดการประเมินแก่นแห่งตน วัดโดยให้นักศึกษารายงานการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษา โดยแบบวัดนี้แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ 1) มีความภาคภูมิใจในตนเอง 2) 
ประสิทธิผลแห่งตนโดยทั่วไป 3) อาการทางประสาท (น้อย) และ 4) ความเชื่ออ านาจในตน แบบวัด
เป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scales) ผู้วิจัยใช้แบบวัดของ Judge, Erez, 
Bono & Thoresen (2003) ข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” 
ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 มีจ านวน 12 ข้อ ทั้งนี้ มีค่า
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 3.323 ถึง 7.184 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของ
แบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.249 ถึง 0.515 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยมีค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 43.985 df เท่ากับ 43 p-value เท่ากับ 0.4296 ค่า RMSEA เท่ากับ 
0.015 ค่า CFI เท่ากับ 0.996 ค่า TLI เท่ากับ 0.993 ค่า SRMR เท่ากับ 0.072 และความเชื่อมั่นแบบ
วัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.742 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบวัดนี้ แสดงว่าเป็นผู้
ที่มีการประเมินแก่นแห่งตน มาก 

ตัวอย่าง แบบวัดเอกลักษณ์แห่งอีโก้ (แบบวัดชุดที่ 10 ตัวฉันเอง 1) 
0. ฉันมั่นใจว่า ฉันจะประสบความส าเร็จในชีวิตอย่างที่ฉันสมควรจะได้รับ 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

2.2.4 แบบวัดกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์  
ประกอบด้วย 3 แบบวัด คือ  1) แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 2) แบบวัด

ความเครียดในการเรียน 3) แบบวัดความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน วัดโดยให้นักศึกษารายงานปริมาณทัศนคติและ
การปฏิบัติตนของนักศึกษา โดยแบบวัดนี้แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ 1) เห็นประโยชน์มาก-มีโทษน้อย 2) 
พอใจมากในการเรียน แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scales) ผู้วิจัย
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ปรับปรุงแบบวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2558) ข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 
หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 6 ข้อ เหลือ
12 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง   4.271 ถึง 6.950 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อ
กับคะแนนรวมของแบบวัดที่ ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.281 ถึง 0.576 เมื่อท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 43.088 df เท่ากับ 40 p-value เท่ากับ 
0.3406 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.028 ค่า CFI เท่ากับ 0.991 ค่า TLI เท่ากับ 0.985 ค่า SRMR เท่ากับ 
0.078 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.801 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมาก
จากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน (แบบวัดชุดที่ 13 สิ่งที่ฉันคิด) 
0. การรอคอยผลจากการเรียนเป็นเรื่องที่เสียเวลามากโดยไม่คุ้มค่า 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 2) แบบวัดความเครียดในการเรียน วัดโดยให้นักศึกษารายงานปริมาณทัศนคติและ
การปฏิบัติตนของนักศึกษา โดยแบบวัดนี้แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ 1) ความเครียดที่แสดงออกทางด้าน
ร่างกาย และ 2) ความเครียดที่แสดงออกทางด้านจิตใจ แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า 
(Summated Rating Scales) ผู้วิจัยสร้างข้อค าถามขึ้นเอง จ านวน 18 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 
หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 3 ข้อ เหลือ 
12 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  3.573 ถึง 8.003 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อ
กับคะแนนรวมของแบบวัดที่ ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.308 ถึง 0.623 เมื่อท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค -สแควร์ (x2) เท่ากับ 45.330 df เท่ากับ 42 p-value เท่ากับ 
0.3349 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.028 ค่า CFI เท่ากับ 0.992 ค่า TLI เท่ากับ 0.988 ค่า SRMR เท่ากับ 
0.077 และความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.845 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมาก
จากแบบวัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีความเครียดในการเรียนมาก 
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ตัวอย่าง แบบวัดความเครียดในการเรียน (แบบวัดชุดที่ 14 สิ่งที่ฉันกระท า) 
0. เวลาสอบฉันจะวิตกกังวลจนเกินเหตุ 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 3) แบบวัดความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน วัดโดยให้นักศึกษารายงานการ
กระท าที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตนของตน โดยแบบวัดนี้ แบ่งออกเป็น 5 มิติ คือ 1) เชื่อว่าตนเอง
สามารถท าได้ 2) เน้นความพยายาม 3) รู้จักมองสาเหตุและผล สมดุล 4) รู้สาเหตุและสามารถท านาย
ผลได้ และ 5) รู้วิธีที่ท าให้เกิดผลตามที่ต้องการ แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summated 
Rating Scales) ประกอบด้วยข้อค าถามที่ผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน 
(2558) จ านวน 20 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

เมื่อน ามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน และพิจารณาตามเกณฑ์ค่า t-
ratio มากกว่า 2.00 และ ค่า r Item-Total Correlation มากกว่า 0.20 ท าให้คัดออก 5 ข้อ เหลือ
15 ข้อ ทั้งนี้ มีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  3.758 ถึง 9.037และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้น มีค่าระหว่าง 0.282 ถึง 0.696 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฎว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าไค -สแควร์ (x2) เท่ากับ 89.118  df เท่ากับ 75 p-value เท่ากับ 0.1269 ค่า 
RMSEA เท่ากับ 0.043 ค่า CFI เท่ากับ 0.978 ค่า TLI เท่ากับ 0.970 ค่า SRMR เท่ากับ 0.061 และ
ความเชื่อมั่นแบบวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.876 นักศึกษาที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบ
วัดนี้ แสดงว่า เป็นผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนมาก 

ตัวอย่าง แบบวัดความเครียดในการเรียน (แบบวัดชุดที่ 15  สิ่งที่ฉันพบเห็น) 
0. ไม่ว่าฉันจะพยายามมากเพียงใด ก็คงเป็นการยากท่ีการเรียนของฉันจะดีขึ้น 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือวัด 

 แบบวัดข้างต้นได้เรียบเรียงและปรับปรุงจากแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่าเดิมที่มีค่า
ความเชื่อมั่นและมาตรฐานสูง โดยผู้วิจัยน าเนื้อหาในประโยคค าถามมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว  ทั้งนี้มีบางแบบวัดที่แปลและจัดสร้างขึ้นให ม่
โดยแบบวัดทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบข้อความ
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ในแบบวัดให้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงกันมากที่สุด และเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าอ านาจการ
จ าแนกสูง โดยค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดแต่ละฉบับ ต้องมีค่าที่เชื่อถือได้ทางสถิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.3.1 น าแบบวัดมาหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยน าแบบวัดทั้งหมด
ให้ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบถึงความถูกต้อง และความครอบคลุมตามนิยาม
ปฏิบัติการ รวมทั้งความเหมาะสมกับประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขจน
แบบวัดมีความสมบูรณ์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบซ้ า (Face Validity) ก่อนน าไปทดสอบใช้ 

2.3.2 น าแบบวัดไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่างจริง (Try Out)
จ านวน 100 คน เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงท าการลงรหัสเพ่ือทดสอบทางสถิติเพ่ือหาคุณภาพของแบบวัด
ต่อไป 
 2.3.3 วิเคราะห์เนื้อหาคุณภาพแบบวัด โดยท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ( Item 
Discrimination) หรือการหาค่า t-ratio ของแบบวัดทุกฉบับ โดยมีเกณฑ์ว่า ค่า t ควรมากกว่า 2.00 
ขึ้นไป และหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้นรวมอยู่ (r 
Item Total Correlation) ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) ค่า r ที่ผ่านเกณฑ์ ควรมีค่ามากกว่า 0.20 ขึ้นไป ทั้งนี้ ข้อความที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก
จะต้องครอบคลุมนิยามตัวแปรในแผนผังแบบวัด กรณีที่มีข้อที่ผ่านเกณฑ์ไม่เพียงพอ จะยึดเกณฑ์ค่า t 
เป็นหลักในการตัดสิน เนื่องจากค่า r เป็นเพียงตัวแสดงว่าข้อความในแบบวัดอยู่ในมิติเดียวกันกับ
ข้อความอ่ืนๆ มากน้อยเพียงใด ซึ่งไม่ได้แสดงถึงความสามารถในการจ าแนกลักษณะที่ ต้องการวัดใน
ปริมาณที่แตกกันออกจากกันได้ 
 2.3.4 ท าการพิสูจน์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด โดยน าข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์
ของแต่ละแบบวัด มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือ
หาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป โดยแบบวัดที่ผ่านการ
ทดสอบ เป็นแบบวัดที่ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 ใน 5 เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1) ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) เป็นค่าสถิติทดสอบความสอดคล้อง
กลมกลืน ซึ่งค่า p-value ควรเป็นค่าที่ไม่มีนัยส าคัญ (p > 0.05) เพ่ือแสดงว่าโมเดลสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยสามารถทดสอบความกลมกลืนด้วยผลหารระหว่างค่า Chi-
square กับค่า Degree of Freedom (df) ควรมีค่าไม่เกิน 2.00 

2) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองโดยประมาณ (Root Mean 
Square Error of Approximation) เป็นค่าที่แสดงความแตกต่างต่อ Degree of Freedom (df) ซึ่ง
ค่า RMSEA ที่ดีควรมีค่าตั้งแต่ 0.06 ลงไป จึงจะแสดงว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  (Hu & Bentler, 1999) การวิจัยนี้จึงใช้เกณฑ์ตัดสินว่าค่า RMSEA ต้องมีค่า ≤ 0.06 ลงไป 



 

 

70 

3) ดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าระหว่าง 
0 ถึง 1 ค่า CFI ที่ดีควรมีค่า 0.95 ขึ้นไป จึงแสดงว่าโมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(Hu & Bentler, 1999) การวิจัยนี้ จึงใช้เกณฑ์ตัดสินว่าค่า CFI ต้องมีค่า ≥ 0.95 ขึ้นไป  

4) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (Tucker-
Lewis Index: TLI) มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่า TLI ที่ดีควรมีค่า 0.95 ขึ้นไป จึงแสดงว่าโมเดลสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hu & Bentler, 1999) การวิจัยนี้ จึงใช้เกณฑ์ตัดสินว่าค่า TLI 
จะต้องมีค่า ≥ 0.95 ขึ้นไป  

5) ดัชนีค่ามาตรฐานของความแตกต่างระหว่างค่าสัมประสิทธิ์ที่สังเกตได้กับค่า
สัมประสิทธิ์ที่ถูกท านาย (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) ค่าที่ยิ่งน้อยกว่า 
0.08 ยิ่งแสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มาก (Hu & Bentler, 1999) 
การวิจัยนี้จึงใช้เกณฑ์ในการตัดสินว่าค่า SRMR ต้องมีค่า ≤ 0.08 ลงไป 
 2.3.5 น าแบบวัดที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดด้วย
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) (Cronbach, 1972) ซึ่งค่า 
Cronbach's Alpha ค่าความเชื่อมั่นควรจะมากกว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์
บัญชา, 2557) แต่แบบวัดบุคคลในการวิจัยในทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปถือว่าเป็นที่ยอมรับได้ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551)   

2.4 วิธีการเก็บข้อมูล  

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบวัดกับทดลองแล้วได้มีการปรับปรุงเครื่องมือ
วัดให้มีคุณภาพดังกล่าวแล้ว จึงได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 2.4.1 ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อขอความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป้าหมาย เพ่ือขออนุญาต
เข้าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 2.4.2 นัดวันและเวลาเพ่ือน าแบบสอบถามไปท าการเก็บข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเอง
และมีผู้ช่วยในการควบคุมการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 2.4.3 ในส่วนของการด าเนินการเก็บข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะน าแบบวัดมาตรฐานที่ได้มาจัดท าเป็น 
2 รูปแบบ โดยมีการสลับล าดับของแบบวัดแต่ละตัวแปรให้มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ลดปัญหาความล าเอียงหรือข้อผิดพลาดในการตอบแบบวัด บางชุดก่อนหรือหลัง การเปลี่ยนความ
คิดเห็นเนื่องจากค าถามที่ผ่านมา อีกทั้งยังช่วยลดความเหนื่อยล้าในการตอบแบบวัดของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยก่อนท าการตอบแบบวัด ผู้วิจัยท าการชี้แจง อธิบายถึงรายละเอียด และตอบข้อ
สงสัยของการท าแบบวัด เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อนที่นักศึกษาจะท าการตอบแบบวัด 
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2.4.4 งานวิจัยนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวนทั้งหมด 847 คน โดย
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะเพียงกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ดังนั้น
วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ การเก็บรวมนักศึกษาทั้งหมดในห้องเรียน หลังจากนั้นมาคัดแยก
กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ได้จ านวน 543 คน (คิดเป็น 64%) และ
กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่รุ่นแรกของครอบครัวจ านวน 304 คน (คิดเป็น 35%) ซึ่งกลุ่ม
นักศึกษาที่ไม่ใช่รุ่นแรกของครอบครัวจะน ามาท าการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม
ในภายหลัง  

2.4.5 น าแบบวัดที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ก่อนน าไปสู่
ขั้นตอนลงรหัสและท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

2.5 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้มี 2 
ประเภท คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และ สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
ดังนี้ 
 2.5.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าพิสัย (Range) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.5.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ค่า
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้เกณฑ์ระดับ
ความสัมพันธ์ 3 ระดับ (Cohen, 1988) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่หนึ่ง 2) การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter และ Stepwise โดยใช้ตัวท านายหลายตัว
ในการท านายตัวถูกท านายทีละตัว ใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ท านายความแตกต่างที่ 5% (Cohen, 1977) 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่สองและสาม  และ 3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง 
(Three-way Analysis of Variance) โดยถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ก็จะน าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe' เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 
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ตารางท่ี 2.1 คุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปรในงานวิจัย 

 

ชื่อตัวแปร 

จ านวน
ข้อ

เริ่มต้น 

จ านวน
ข้อท่ีใช้
จริง 

พิสัยค่า t พิสัยค่า r 

ค่า
ความ
เชื่อมั่น 

(α) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis) 

ค่า x2 DF 
P-value 
(p>0.05) 

RMSEA 
(≤0.06) 

CFI 
(≥0.95) 

TLI 
(≥0.95) 

SRMR 
(≤0.08) 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน* 19 12 4.146-6.202 0.351-0.575 .794 49.682 48 0.4061 0.019 0.994 0.992 0.059 
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน* 17 10 2.677-5.062 0.097-0.295 .672 28.357 27 0.3927 0.022 0.991 0.986 0.073 
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน* 16 12 2.630-9.346 0.285-0.694 .815 44.988 43 0.3886 0.022 0.994 0.991 0.080 
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ท่ีปรึกษา/ใกล้ชิด 18 10 6.185-10.043 0.424-0.729 .886 40.188 29 0.0809 0.062 0.987 0.966 0.049 
5. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพ่ี* 18 12 5.096-11.870 0.360-0.835 .906 58.133 47 0.1280 0.049 0.985 0.979 0.052 
6. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 12 12 4.676-9.637 0.306-0.636 .835 43.942 38 0.2344 0.040 0.986 0.975 0.077 
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน* 21 12 2.629-5.914 0.272-0.509 .724 49.837 46 0.3233 0.029 0.975 0.964 0.068 
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 15 12 2.809-6.971 0.219-0.540 .771 51.470 43 0.1761 0.044 0.974 0.960 0.076 
9. ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 20 12 3.503-8.832 0.293-0.720 .817 53.222 47 0.2471 0.036 0.982 0.975 0.080 
10. เอกลักษณ์แห่งอีโก้ 20 20 2.986-8.514 0.205-0.598 .827 145.871 143 0.4176 0.014 0.994 0.992 0.080 
11. การประเมินแก่นแห่งตน 12 12 3.323-7.184 0.249-0.515 .742 43.985 43 0.4296 0.015 0.996 0.993 0.072 
12. ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน 18 12 4.271-6.950 0.281-0.576 .801 43.088 40 0.3406 0.028 0.991 0.985 0.078 
13. ความเครียดในการเรียน* 15 12 3.573-8.003 0.308-0.623 .845 45.330 42 0.3349 0.028 0.992 0.988 0.077 
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 20 15 3.758-9.037 0.282-0.696 .876 89.118 75 0.1269 0.043 0.978 0.970 0.061 

หมายเหตุ:  *เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในงานวิจัยนี้  ** ในงานวิจัยนี้ให้ความส าคัญกับค่า t  มากกว่า ค่า r โดยเกณฑ์การคัดเลือกข้อคือ ค่า t ≥ 2.00 แลtค่า r ≥ 0.20;  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ใช้เกณฑ์ผ่าน 3 ใน 5 เกณฑ์ขึ้นไปโดยเฉพาะเมื่อค่า x2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 



 

 

บทท่ี 3 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการ

เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยประเภทศึกษา

ความสัมพันธ์เปรียบเทียบ (Correlational-Comparative Study) ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ผลการท านายจิตลักษณะตาม

สถานการณ์และพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน โดยใช้สถานการณ์ และจิตลักษณะเดิม เป็นตัวท านาย 

และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ จิตลักษณะตาม

สถานการณ์ และกลุ่มพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน ตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของนักศึกษาที่

แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ชั้นปี
ที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เก็บข้อมูลได้จ านวน 543 คน แบ่งตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง ดังตารางที่ 3.1 
ได้แก่  

1) เพศ แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 123 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และนักศึกษาหญิง 420 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.3  

2) อายุ  มีพิสัยอยู่ระหว่าง 18 ปี 0 เดือน ถึง 27 ปี 0 เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19 ปี 8 เดือน 
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 19 ปี 9 เดือน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 เดือน  เมื่อใช้ค่ามัธยฐานเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักศึกษาที่อายุน้อย โดยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 ปี 
8 เดือน มีจ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 2) กลุ่มนักศึกษาที่อายุมาก โดยมากกว่าหรือเท่ากับ 
19 ปี 9 เดือน จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2  

3) สาขาที่เรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ จ านวน 189 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.8 2) กลุ่มท่ีเรียนสายสังคมศาสตร์ จ านวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2   

4) เกรดเฉลี่ย มีพิสัยอยู่ระหว่าง 1.44  ถึง 4.00  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ค่ามัธยฐานเท่ากับ 
2.92  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 เมื่อใช้ค่ามัธยฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2
กลุ่ม คือ 1) นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยต่ า โดยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.92  มีจ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 
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50.3  2) นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสูง โดยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.93 มีจ านวน  270 คน คิด เป็นร้อยละ
49.7  

5) ชั้นปี แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจ านวน 300 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.2 2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีจ านวน 243 คิดเป็นร้อยละ 44.8  

 6) ระดับการศึกษาของบิดา มีพิสัยอยู่ระหว่าง 1 ถึง 14 ปี คือ จ านวนปีที่ผู้ปกครองได้รับ
การศึกษาตั้งแต่ ป.1 ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.75 (มัธยมศึกษาปีที่ 
2) ค่ามัธยฐานเท่ากับ 8.83 (มัธยมศึกษาปีที่ 2) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  3.48 ปี เมื่อใช้
ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) นักศึกษาที่มีบิดามีระดับการศึกษาต่ า (น้อย
กว่าหรือเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) มีจ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 2) นักศึกษาที่มีบิดามี
ระดับการศึกษาสูง (มากกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) มีจ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 และมีผู้ไม่
ตอบจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  

7) ระดับการศึกษาของมารดา มีพิสัยอยู่ระหว่าง 1 ถึง 14 ปี คือ จ านวนปีที่ผู้ปกครองได้รับ
การศึกษาตั้ งแต่  ป.1 ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 8.28 
(มัธยมศึกษาปีที่ 2) ค่ามัธยฐานเท่ากับ 9.00 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.2 ปี เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) นักศึกษาที่มีมารดามีระดับ
การศึกษาต่ า (น้อยกว่าหรือเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) มีจ านวน 300 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.2 2) 
นักศึกษาที่มีมารดามีระดับการศึกษาสูง (มากกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) มีจ านวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.4  และมีผู้ไม่ตอบจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3  

 8) ลูกคนเดียว แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ 1) นักศึกษาที่เป็นลูกคนเดียว มีจ านวน 163 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30 2) ไม่ใช่ลูกคนเดียว มีจ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 70  

9) ล าดับพี่น้อง แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) นักศึกษาที่เป็นลูกคนแรก มีจ านวน 302 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 2) นักศึกษาที่ไม่ใช่ลูกคนแรก มีจ านวน 241 คิดเป็นร้อยละ 44.4  

10) การศึกษาของพ่ีน้อง แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม 1) พ่ีน้องการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 2) พ่ีน้องการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 184 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
ลักษณะเบื้องต้น จ านวน ร้อยละ* 

เพศ                       ชาย 
                            หญิง 
อาย ุ                     อายุน้อย 
                           อายุมาก 
สาขา                     วิทยาศาสตร ์
                            สังคมศาสตร ์
เกรดเฉลี่ย               เกรดเฉลี่ยน้อย 
                           เกรดเฉลี่ยมาก 
ชั้นปี                     ปีท่ี 1  
                            ปีท่ี 2 
การศึกษาของบิดา     ระดับการศึกษาต่ า 
                            ระดับการศึกษาสูง (มากกว่า ม.3-ปวส.) 
การศึกษาของมารดา  ระดับการศึกษาต่ า 
                            ระดับการศึกษาสูง (มากกว่า ม.3-ปวส.) 
ลูกคนเดียว              เป็นลูกคนเดียว 
                            ไม่ใช่ลูกคนเดียว 
ล าดับพ่ีน้อง             เป็นลูกคนแรก 
                            ไม่ใช่ลูกคนแรก     
การศึกษาของพ่ีน้อง   ต่ ากว่า มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
                            สูงกว่า มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

123 
420 
292   
251  
189 
354 
273 
270 
300 
243 
180 
246 
300 
138 
163 
380 
302 
241 
359 
184 

22.7 
77.3 
53.8 
46.2 
34.8 
65.2 
50.3 
49.7 
55.2 
44.8 
33.1  
45.3  
68.5 
31.5 
30.0 
70.0 
55.6 
44.4 
66.1 
33.9 

หมายเหตุ *ไม่รวม Missing value 

 สรุปลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างได้ว่า ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 19 ปี 8 เดือนและมีเกรดเฉลี่ยในระดับต่ า นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 บิดา
ของนักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ าเช่นเดียวกับระดับการศึกษาของมารดา นักศึกษาส่วนใหญ่
มีพ่ีน้องท้องเดียวกันและส่วนใหญ่ เป็นลูกคนแรก การศึกษาของพ่ีน้องส่วนใหญ่ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ค่าทางสถิติเบื้องต้นของตัวแปรที่ส าคัญในงานวิจัย ในงานวิจัยนี้มีตัวแปรอิสระจ านวน 11 
ตัวแปรและตัวแปรตาม 3 ตัวแปร รวม 14 ตัวแปร ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปร (ดูตาราง 1 ภาคผนวก 
ข) จากตาราง แสดงค่า Kurtosis และ Skewness ที่แสดงว่าโค้งปกติ คือควรมีค่าระหว่าง -0.25 ถึง 
+0.25) โดยตัวแปร 14 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มีค่าอยู่ระหว่าง -0.082 ถึง 1.52 (ทางด้านบวกและ
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ลบ) โดยมีค่า Kurtosis เพียง 6 จาก 14 ตัวแปร ที่ไม่ปกติในปริมาณที่ยังยอมรับได้ โดยเฉพาะเมื่อ
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีขนาดใหญ่ (จ านวน 543 คน) ทางด้าน Skewness มีเพียง 5 จาก 14 ตัวแปร 
ที่ค่าแสดงความไม่ปกติปานกลางแต่ยังยอมรับได้ ส่วนตัวแปรที่มีค่าแสดงโค้งไม่ปกติในทั้งสองเกณฑ์
พร้อมกัน มีจ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด และ ความ
คาดหวังจากครอบครัวในการเรียน แต่ตัวแปรทั้งสองไม่ได้เป็นตัวแปรหลักที่ส าคัญในการวิเคราะห์
ข้อมูล จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรที่ ใช้ในงานวิจัยนี้โดยเฉพาะที่เป็นตัวแปรตามมีลักษณะตามข้อตกลง
เบื้องต้นด้านความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป  

3.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในงานวิจัย 

 ในส่วนนี้เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตามในกลุ่มรวม ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มรวมจากตารางที่ 3.2 
พบว่า 1) กลุ่มตัวแปรตาม (กลุ่มพฤติกรรม) พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนและพฤติกรรมจดจ่อ
ใส่ใจในการเรียน เป็นคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากท่ีสุด (r= .572, p < .01) 2) กลุ่มตัวแปรด้าน
สถานการณ์ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลและความคาดหวังจากครอบครัวในการ
เรียน เป็นคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด (r= .432, p < .01) 3) กลุ่มตัวแปรด้านจิตเดิม 
การประเมินแก่นแห่งตนและเอกลักษณ์แห่งอีโก้ เป็นคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด (r= 
.739, p < .01) 4) กลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ความเครียดในการเรียนและความ
เชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนเป็นคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด (r= .699, p < .01) และ
กลุ่มตัวแปรด้านชีวสังคมภูมิหลัง ระดับการศึกษาของบิดาและระดับการศึกษามารดาเป็นคู่ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากท่ีสุด (r= .485, p < .01) 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (ดูตารางที่ 

3.2) พบว่า 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มตัวแปรสถานการณ์กับกลุ่มตัวแปรตาม 

(กลุ่มพฤติกรรม) มีค่าอยู่ระหว่าง .071 ถึง .346 2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่ม

ตัวแปรจิตลักษณะเดิม กับตัวแปรตาม (กลุ่มพฤติกรรม) มีค่าอยู่ระหว่าง .254 ถึง .515 3) ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์กับตัวแปรตาม มีค่า

อยู่ระหว่าง .204 ถึง .561 และ 4) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในชีวสังคมภูมิหลังกับตัว

แปรตาม มีค่าอยู่ระหว่าง -0.007 ถึง .189 ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรอิสระกับตัวแปรตามในกลุ่มย่อยท้ัง 9 กลุ่ม (ดูตารางท่ี 2-19 ภาคผนวก ข) 
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ตารางท่ี 3.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในกลุ่มรวม (N=543) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 
ตัวแปร 1: พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 2: พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 3: พฤติกรรมจดจ่อใส่ในในการเรียน 4: การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด 5: การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน/
ใช้เหตุผล  6: การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี ่ 7: ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน  8: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  9: การประเมินแก่นแห่งตน 10: ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 11: เอกลักษณ์แห่งอีโก้  
12: ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 13: ความเครียดในการเรียน 14:  ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 15: อาย ุ16: เพศ 17: เกรดเฉลี่ย 18: สาขาที่เรียน 19: ระดับการศึกษาบิดา 20: ระดับการศึกษามารดา 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. 50.93 6.52                    

2. 40.59 5.04 .551**                   

3. 44.01 8.27 .572** .438**                  

4. 41.52 7.91 .343** .206** .256**                 

5. 54.97 10.16 .346** .115** .248** .211**                

6. 46.05 11.28 .263** .294** .180** .338** .187**               

7. 55.90 7.04 .255** .071 .138** .121** .432** .094*              

8. 52.11 6.47 .515** .427** .470** .285** .324** .227** .294**             

9. 49.14 7.20 .511** .319** .453** .285** .402** .302** .156** .545**            

10 53.11 8.53 .453** .254** .403** .270** .476** .243** .500** .546** .414**           

11. 80.03 11.81 .479** .281** .445** .287** .491** .284** .272** .507** .739** .541**          

12 51.41 8.63 .549** .323** .496** .309** .393** .246** .426** .496** .484** .654** .540**         

13 49.04 11.94 -.486** -.198** -.536** -.236** -.382** -.223** -.263** -.403** -.599** -.509** -.650** -.584**        

14. 65.41 10.25 .561** .276** .455** .293** .500** .235** .439** .501** .555** .646** .648** .683** .699**       

15. 19.87 9.39 -0.048 0.018 0.062 -0.049 -0.031 -.118** -.095* 0.002 0.022 0.030 -0.019 -0.006 0.004 -0.059      

16. 1.77 0.42 0.013 -0.013 -0.023 -0.037 0.077 0.024 0.060 0.015 0.060 0.082 0.074 0.005 -0.003 0.077 0.013     

17. 2.89 0.49 .127** .139** .189** 0.021 .100* .115** .095* .135** .207** .161** .214** .175** .194** .304** 0.023 0.017    

18. 4.34 2.68 0.056 .126** .122** .089* -0.030 -.105* -.115** 0.036 0.044 -0.071 -0.013 -0.032 -0.042 -.118** .154** 0.054 -0.079   
19. 8.75 3.48 0.016 0.008 -.100* 0.009 -0.065 .117* -0.040 -0.070 -0.016 0.011 -0.017 0.000 0.004 -0.030 -.100* -0.003 -0.034 -.160**  
20. 8.28 3.22 -0.007 -0.027 -0.068 0.021 .094* 0.026 .113* -0.024 -0.013 .120* 0.036 0.033 0.016 0.053 -.119* 0.006 0.029 -.160** .485** 
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3.3 ผลการท านายจิตลักษณะตามสถานการณ์ โดยใช้จิตลักษณะเดิมเดิมและ
สถานการณ์เป็นตัวท านาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
analysis) เพ่ือหาเปอร์เซ็นต์การท านาย ตัวท านายที่ส าคัญ และล าดับความส าคัญของตัวท านาย โดย
มีตัวถูกท านาย (ตัวแปรตาม) ทั้งหมด 3 ตัวแปร ได้แก่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร คือ 
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเครียดในการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น 
(Enter and Stepwise) โดยมีชุดตัวท านายรวมทั้งสิ้น 3 ชุด คือ ตัวท านายชุดที่ 1 เป็นชุดตัวท านาย
ทางจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ ตัวท านายชุดที่ 2 เป็นชุดตัวท านายทางสถานการณ์ 4 ตัวแปร 
ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้
เหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียนตัว
ท านายชุดที่ 3 เป็นการรวมตัวแปรจากชุดท าตัวท านายที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน รวมตัวท านายทั้งสิ้น 8 
ตัวแปร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการท านายในชุดที่ 3 ว่าจะสามารถท านายได้
มากกว่าชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 ตามล าพังมากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ความแตกต่างอย่างน้อย 5% 
(Cohen, 1977) 

3.3.1 ผลการท านายทัศนคติที่ดีต่อการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์ เป็น
ตัวท านาย.......... 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เมื่อน าคะแนนทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มาท าการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตัวท านายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 4 
ตัว ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และเอกลักษณ์
แห่งอีโก้ ซึ่งผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.3) แสดงให้เห็นค่า VIF ของ
ตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างมั่นใจ 

 
 



 

 

79 

 ตารางท่ี 3.3 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมจากการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนในกลุ่มรวม 

ส่วนผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 3.4) พบว่า จิตลักษณะเดิมทั้ง 4 ตัว สามารถ
ท านายทัศนคติที่ดีต่อการเรียนได้ 49.5% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ 
ลักษณะอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่งตน และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งมี
ค่าเบต้าเท่ากับ .47, .13, .13 และ .09 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.4) พบว่า กลุ่มที่จิตลักษณะเดิมทั้ง 4  

ตัว สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ โดยท านายได้ที่ 57.2% 

โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ เอกลักษณ์

แห่งอีโก้ โดยมีค่าเบต้า เท่ากับ .60 และ .20 ตามล าดับ ล าดับต่อมาคือ กลุ่มนักศึกษาที่มารดามี

การศึกษาระดับต่ า โดยท านายได้ 54.9%  มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการประเมินแก่นแห่งตน โดยมีค่าเบต้า เท่ากับ .61 และ .22 

ตามล าดับ  
ส่วนกลุ่มที่จิตลักษณะเดิมทั้ง 4 ตัว ท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่มารดามี

การศึกษาระดับสูง โดยท านายได้ 45.0% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ คือ 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .40, .34 ตามล าดับ 

 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 3.43 2.34  1.47 0.14      

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ 0.13 0.05 0.10 2.39 0.02 0.50 0.10 0.07 0.58 1.73 

การประเมนิแก่นฯ 0.16 0.06 0.13 2.82 0.00 0.48 0.12 0.09 0.41 2.44 

ลักาณะมุ่งอนาคตฯ 0.48 0.04 0.47 11.96 0.00 0.65 0.46 0.37 0.60 1.66 

เอกลักษณแ์ห่งอีโก ้ 0.10 0.04 0.14 2.78 0.01 0.54 0.12 0.09 0.39 2.59 
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ตารางท่ี 3.4 ผลการท านายทัศนคติที่ดีต่อการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์เป็นตัวท านาย 
กลุ่ม จ านวน

คน 
ชุด 1 จิตลกัษณะเดิม (1-4) ชุด 2 สถานการณ์ (5-8) ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8) % ท านาย 

แตกต่าง % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) 

รวม 
เพศชาย 
เพศหญิง 
เกรดเฉลี่ยต่ า 
เกรดเฉลี่ยสูง 
อายุน้อย 
อายุมาก 
สาย วิทยาศาสตร ์
สาย สังคมศาสตร ์
เป็นลูกคนแรก 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 
บิดาการศกึษาต่ า 
บิดาการศกึษาสูง 
มารดาการศกึษาต่ า 
มารดาการศกึษาสูง 
พี่น้องการศกึษาต่ ากว่า ม.6 
พี่น้องการศกึษาสูงกว่า ม.6 
เป็นลูกคนเดียว 
ไม่ใช่ลูกคนเดียว 

543 
123 
420 
273 
270 
292 
251 
189 
354 
302 
241 
180 
246 
300 
138 
359 
184 
163 
380 

49.5 
54.0 
48.9 
48.6 
50.9 
48.9 
51.1 
57.2 
46.7 
51.3 
49.1 
54.5 
46.7 
54.9 
45.0 
49.7 
50.7 
54.7 
48.2 

3, 4, 2, 1 
3, 4 

3, 2, 4, 1 
3, 2, 1 
3, 4 

3, 4, 1 
3, 2 
3, 4 

3, 4, 1 
3, 1, 2, 4 

3, 4 
3, 2 
3, 4 
3, 4 
3, 4 

3, 4, 1 
3, 4 

3, 4, 1, 2 
3, 2 

.47, .13, .13, .09 
.60, .19 

.45, .14, .14, .10 
.48, .22, .15 

.46, 32 
.41, .21, .18 

.58, .24 

.60, .20 
.34, .30, .15 

.38, .17, .15, .15 
.57, 18 
.58, .28 
.53, .20 
.61, .22 
.40, .34 

.45, .24, .14 
.55, .24 

.36, .18, .18, .16 
.59, .19 

29.6 
32.9 
29.7 
28.7 
30.2 
28.1 
34.7 
43.4 
23.1 
29.4 
31.0 
34.0 
33.9 
32.3 
37.5 
30.9 
30.3 
34.0 
29.4 

8, 6, 5, 7 
8, 6, 5 

8, 5, 6, 7 
8, 6, 5 

8, 5, 6, 7 
8, 7, 5, 6 
8, 6, 5 

8, 6, 5, 7 
8, 5, 6, 7 
8, 5, 6, 7 
8, 6, 5 
8, 6 

8, 5, 6, 7 
8, 6, 5 
5, 6, 8 

8, 7, 5, 6 
6, 8, 5 

8, 5, 7, 6 
8, 6, 5 

.30, .19, .19, .11 
.32, .28, .15 

.30, .20, .17, .15 
.30, .22, .21 

.30, .21, .17, .11 

.28, .21, .17, .14 
.32, .27, .21 

.36, .23, .18, .13 

.25, .21, .16, .11 

.27, .21, .18, .16 
.34, .23, .17 

.44, .21 
.31, .21, .19, .14 

.42, .16, .15 

.33, .24, .21 
.34, .18, .17, .13 

.31, .25, .23 
.26, .25, .23, .16 

.32, .22, .19 

51.7 
56.1 
52.0 
50.9 
53.1 
51.3 
54.6 
59.8 
48.8 
53.3 
51.7 
61.3 
49.0 
47.8 
49.8 
53.0 
52.3 
57.9 
50.4 

3, 2, 8, 4, 5 
3, 4 

3, 2, 8, 4, 5 
3, 4, 8, 1 
3, 4, 8, 5 

3, 2, 1, 8, 7 
3, 2, 8, 5, 7 
3, 4, 8, 5 

2, 3, 1, 8, 5 
3, 2, 1, 4, 8, 5 

3, 4, 8 
3, 2, 8 
3, 4, 5  
3, 2, 8 
3, 4, 5 

3, 2, 8, 1, 5 
3, 4 

3, 4, 1, 5 
3, 2, 8, 5 

.42, .17, .14, .11, .09 
.60, .19 

.40, .18, .14, .12, .12 
.42, .23, .14, .12 
.37, .30, .11, .11 

.37, .19, .14, .13, .10 

.48, .24, .15, .13, .09 
.50, .16, .13, .12 

.30, .29, .12, .11, .10  
.32, .15, .15, .14, .11, .09 

.49, .18, .15 

.43, .30, .28 

.50, .18, .14 

.48, .25, .22 

.33, .30, .22 
.35, .24, .17, .11, .07 

.55, .24 
.33, .27, .19, .15 
.48, .19, .16, .07 

2.2 
2.1 
3.1 
2.3 
4.2 
2.4 
3.5 
2.6 
2.1 
2.0 
2.6 
6.8* 
2.3 

-7.1* 
4.8 
3.3 
1.6 
3.2 
2.2 

หมายเหตุ: ค่าเบตา้ทุกตัวมีนยัส าคัญที่ .05 และ *มีเปอร์เซ็นแตกต่างตั้งแต่ 5.0% ขึ้นไป 
ตัวท านายที่ 1 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์  ตัวท านายที่ 4 คือ เอกลักษณ์แห่งอีโก ้                       ตัวท านายที่ 7 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่  
ตัวท านายที่ 2 คือ การประเมินแก่นแหง่ตน  ตัวท านายที่ 5 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ทีป่รึกษา/ใกล้ชิด    ตัวท านายที ่8 คือ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน  

ตัวท านายที่ 3 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ตัวท านายที่ 6 คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 
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พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 46.7% ถึง 54.7% ส าหรับ

การเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน พบว่าคู่ที่มี

ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 5 คู่  คือ 1) เพศชายและเพศหญิง (54.0% และ 48.9% 

ตามล าดับ) 2) สายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (57.2% และ 46.7% ตามล าดับ) 3) บิดาการศึกษา

ต่ าและบิดาการศึกษาสูง (54.5% และ 46.7% ตามล าดับ) 4) มารดาการศึกษาต่ าและมารดา

การศึกษาสูง (54.9% และ 45.0% ตามล าดับ) 5) นักศึกษาที่เป็นลูกคนเดียวและไม่ใช่ลูกคนเดียว 

(54.7% และ 48.2% ตามล าดับ) 

ล าดับต่อมาเมื่อน าคะแนนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมาท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีตัวท านายชุดที่ 2 คือ สถานการณ์ 4 ตัวแปร 
ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้
เหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน ซึ่งการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.5) แสดงให้เห็นค่า VIF ของ
ตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 4 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ตารางท่ี 3.5 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มสถานการณ์ จากการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มรวม 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 8.43 2.934  2.87 .00      

การสนับสนุนทาง
สังคมจากอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ 

.20 .04 .19 4.90 .00 .30 .20 .17 .86 1.15 

การอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนุนใช้เหตุผล 

.16 .03 .19 4.85 .00 .39 .20 .17 .77 1.28 

การสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่ 

.08 .03 .11 2.98 .00 .24 .12 .10 .87 1.14 

ความคาดหวังจาก
ครอบครัวในการเรียน 

.37 .04 .30 7.61 .00 .42 .31 .27 .81 1.23 
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ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 3.4) พบว่า สถานการณ์ทั้ง 4 ตัว สามารถ
ท านายทัศนคติที่ดีต่อการเรียนได้ 29.6% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ 
ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การ
สนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ซึ่งมีค่า
เบต้าเท่ากับ .30, .19, .19 และ .11 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.4) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทาง

สถานการณ์ 4 ตัวสามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของ

ครอบครัวที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ โดยท านายได้ 43.4% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมาก

ไปน้อย คือ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 

การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ซึ่ง

มีค่าเบต้าคือ .36, .23, .18 และ .13 ตามล าดับ และกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ 

กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มารดามีระดับการศึกษาสูง โดยท านายได้ 

37.5% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญจากมากเรียงไปน้อย คือ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่

ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล และความคาดหวังจากครอบครัวใน

การเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าตามล าดับคือ .33, .24 และ .21 ตามล าดับ 

ส่วนกลุ่มที่ตัวท านายทางสถานการณ์ ท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เรียน

สายสังคมศาสตร์ โดยท านายได้เพียง 23.1% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ 

ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การ

อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพี่ ซึ่งมีค่าเบต้า

เท่ากับ .25, .21, .16 และ .11 ตามล าดับ 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง  28.1% ถึง 34.7% 

ส าหรับการเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน 

พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 3 คู่ คือ 1) อายุน้อยและอายุมาก (28.1% และ 

34.7% ตามล าดับ) 2) สายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ (43.4% และ 23.1% ตามล าดับ) 3) 

มารดาการศึกษาต่ าและมารดาการศึกษาสูง (32.3% และ 37.5% ตามล าดับ)  

การวิเคราะห์ในล าดับต่อมา เมื่อน าคะแนนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมาท าการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีตัวท านายชุดที่ 
3 คือ การรวมชุดตัวท านายที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมิน
แก่นแห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ และตัวท านายชุดที่ 2 คือ 
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สถานการณ์ 4 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความคาดหวังจาก
ครอบครัวในการเรียน รวมเป็นตัวท านายทั้งสิ้น 8 ตัวแปร ซึ่งการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.6) แสดงให้เห็นค่า VIF 
ของตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 8 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

 ตารางที่ 3.6 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนในกลุ่มรวม 

 ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 3.4) พบว่า ตัวท านายทั้ง 8 ตัว นี้ สามารถ

ท านายทัศนคติที่ดีต่อการเรียนได้ 51.1% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การประเมินแก่นแห่งตน ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) -4.29 2.81  -1.53 0.13      
การสนับสนุนจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาฯ 0.09 0.04 0.09 2.59 0.01 0.31 0.11 0.08 0.82 1.22 
การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุนฯ -0.02 0.03 -0.02 -0.61 0.54 0.39 -0.03 -0.02 0.64 1.57 
การสนับสนุนจาก
เพื่อน/รุ่นพี่ 0.01 0.03 0.02 0.47 0.64 0.25 0.02 0.01 0.83 1.20 
ความคาดหวังจาก
ครอบครัวฯ 

0.18 0.04 0.15 4.05 0.00 0.43 0.17 0.12 0.68 1.46 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 0.10 0.05 0.07 1.87 0.06 0.50 0.08 0.06 0.57 1.76 

การประเมินแก่น
แห่งตน 

0.17 0.06 0.14 3.03 0.00 0.48 0.13 0.09 0.40 2.53 

ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

0.40 0.04 0.40 9.26 0.00 0.65 0.37 0.28 0.49 2.04 

เอกลักษณ์แห่งอีโก้ 0.09 0.04 0.12 2.48 0.01 0.54 0.11 0.07 0.37 2.70 
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เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด โดยมีค่าเบต้า คือ .42 , 

.17, .14, .11 และ .09 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.4) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 8 ตัว

นี้ ตัวที่สามารถท านายได้มากท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามีระดับการศึกษาต่ า โดยท านายได้ 61.3% 

ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การประเมินแก่นแห่ง

ตน และ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .43 , .30 และ .28 กลุ่มที่มี

เปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ โดยท านายได้ 59.8% 

ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่ งอีโก้ 

ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด 

ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .50, .16, .13 และ .12  ตามล าดับ 

กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 8 ตัว ท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่มารดามีระดับ

การศึกษาต่ า โดยท านายได้ 47.8% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน การประเมินแก่นแห่งตน และ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน ซึ่งมีค่า

เบต้าเท่ากับ .48, .25 และ .22 ตามล าดับ   

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 49.0% ถึง 57.9% 

ส าหรับการเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน 

พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 3 คู่ คือ 1) สายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ 

(59.8% และ 48.8% ตามล าดับ) 2) บิดาการศึกษาต่ าและบิดาการศึกษาสูง (61.3% และ 49.0% 

ตามล าดับ) และ 3) นักศึกษาที่เป็นลูกคนเดียวและไม่ใช่ลูกคนเดียว (57.9% และ 50.4% ตามล าดับ) 

ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีตัวท านายที่

ส าคัญในแต่ละชุดตัวท านาย คือ 1) ตัวท านายในชุดจิตลักษณะเดิม เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ 

ลักษณะอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่งตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 2) 

ตัวท านายที่ส าคัญในชุดสถานการณ์ เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ความคาดหวังจากครอบครัวใน

การเรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่

ปรึกษา/ใกล้ชิด และ การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี 3) ตัวท านายที่ส าคัญในชุดรวม 

เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การประเมินแก่นแห่งตน ความคาดหวัง

จากครอบครัวในการเรียน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/

ใกล้ชิด และ 4) ตัวท านายชุดที่ 3 สามารถท านายได้มากกว่าตัวท านายชุดที่ 1 หรือ 2 อยู่ 6.8% ผล

เช่นนี้พบในกลุ่มย่อย คือ กลุ่มนักศึกษาที่บิดามีระดับการศึกษาต่ า นอกจากนี้ยังพบว่าตัวท านายชุดที่ 
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1 เพียงตัวเดียวสามารถท านายได้มากกว่าตัวท านายชุดที่ 3 อยู่ -7.1% คือ กลุ่มนักศึกษาที่มารดามี

ระดับการศึกษาต่ า 

3.3.2 ผลการท านายความเครียดในการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์เป็น
ตัวท านาย........... 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรถัดมาคือ ความเครียดในการ

เรียน เมื่อน าคะแนนความเครียดในการเรียนมาท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบ
เป็นขั้น  โดยมีตัวท านายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัว ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่น
แห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ ซึ่งการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.7) แสดงให้เห็นค่า VIF ของ
ตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ตารางที่ 3.7 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมจากการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายความเครียดในการเรียนในกลุ่มรวม 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 3.10) พบว่า จิตลักษณะเดิมทั้ง 4 ตัว สามารถ
ท านายความเครียดในการเรียนได้ 47.1% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ 
เอกลักษณ์แห่งอีโก้ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการประเมินแก่นแห่งตน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ  
 -.32, -.25 และ -.22  ตามล าดับ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 89.02 
2.69  33.08 .00      

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ .08 .06 .05 1.43 .15 -.39 .06 .04 .57 1.72 

การประเมนิแก่นฯ -.37 .06 -.27 -5.63 .00 -.58 -.23 -.17 .41 2.43 

ลักาณะมุ่งอนาคตฯ -.28 .04 -.24 -6.14 .00 -.50 -.25 -.19 .60 1.66 

เอกลักษณแ์ห่งอีโก ้ -.26 .04 -.32 -6.45 .00 -.63 -.26 -.20 .38 2.58 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.10) พบว่า กลุ่มที่จิตลักษณะเดิมทั้ง 

4 ตัว สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ โดยท านายได้ที่ 57.6% 

โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่ งตน 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งค่าเบต้าเท่ากับ -.38, -.36, -.26 และ .20 

ตามล าดับ ล าดับรองมาคือ กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูงและกลุ่มไม่ใช่ลูกคนเดียวมีการศึกษาสูงกว่า 

ม.6 โดยท านายได้ 53.0% เท่ากัน โดยกลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียง

จากมากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่งตนและ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ -.36, -.36, -.19 และ .12 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่พ่ี

น้องมีการศึกษาสูงกว่า ม.6 มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การประเมินแก่นแห่ง

ตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ ลักษระมุ่งอนาคตควบคุมตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ  

 -.36, -.34, -.25, .18 ตามล าดับ 

ส่วนกลุ่มที่มีจิตลักษณะเดิมทั้ง 4 ตัว ท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า โดยท านายได้ 41.2% โดยมีล าดับตัวท านายที่

ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การประเมินแก่นแห่งตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ -.35, -.24 และ -.14 ตามล าดับ 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 42.8% ถึง 52.4% ส าหรับ

การเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน พบว่าคู่ที่มี

ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 6 คู่ คือ 1) เกรดเฉลี่ยต่ าและเกรดเฉลี่ยสูง (41.2% และ 53.0% 

ตามล าดับ) 2) สายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ (57.6% และ 43.1% ตามล าดับ) 3) เป็นลูกคน

แรกและไม่ใช่ลูกคนแรก (45.0% และ 51.7% ตามล าดับ) 4) บิดาระดับการศึกษาต่ าและบิดาระดับ

การศึกษาสูง (52.4% และ 45.1% ตามล าดับ) 5) มารดาระดับการศึกษาต่ าและมารดาระดับ

การศึกษาสูง (51.9% และ 42.8% ตามล าดับ) 6) พ่ีน้องมีระดับการศึกษาต่ ากว่า ม.6 และพ่ีน้องมี

ระดับการศึกษาสูงกว่า ม.6 (45.9% และ 53.0% ตามล าดับ) 

เมื่อน าคะแนนความเครียดในการเรียนมาท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวม
และแบบเป็นขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีตัวท านายชุดที่ 2 คือ สถานการณ์ 4 ตัวแปร ได้แก่ 
การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 
การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน ซึ่งการวิเคราะห์
มีรายละเอียดดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.8) แสดงให้เห็นค่า VIF ของ
ตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ตารางที่ 3.8  ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มสถานการณ์ จากการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตวัท านายความเครียดในการเรียนในกลุ่มรวม 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 3.10) พบว่า สถานการณ์ทั้ง 4 ตัว สามารถท านาย
ความเครียดในการเรียนได้ 19.2% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ความ
คาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ  
-.28, -.12, -.11 และ -.10 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.10) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทาง
สถานการณ์ 4 ตัวสามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย โดยท านายได้ 28.9% โดยมี
ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/
ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 
ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ -.30, -.23, และ -.18 ตามล าดับ และกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา 
คือ กลุ่มนักศึกษาที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ โดยท านายได้ 25.9% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญจาก
มากเรียงไปน้อย คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจาก

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 73.64 3.53  20.88 0.00      

การสนับสนุนทางสังคม
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาฯ 

-0.16 0.05 -0.13 -3.04 0.00 -0.24 -0.13 -0.12 0.86 1.16 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนใช้เหตุผล 

-0.27 0.04 -0.28 -6.44 0.00 -0.38 -0.27 -0.25 0.78 1.29 

การสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อน/รุ่นพี ่

-0.09 0.04 -0.10 -2.52 0.01 -0.21 -0.11 -0.10 0.87 1.15 

ความคาดหวังจาก
ครอบครัวในการเรียน 

-0.16 0.06 -0.12 -2.77 0.01 -0.27 -0.12 -0.11 0.81 1.23 
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เพ่ือน/รุ่นพ่ี และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ -.32, -.19, และ -.17 
ตามล าดับ 

ส่วนกลุ่มที่ตัวท านายทางสถานการณ์ท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่มารดามี
ระดับการศึกษาสูง  โดยท านายได้เพียง 14.0% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเพียงตัวเดียว คือ การ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ -.33   

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 15.6% ถึง 24.6% ส าหรับ

การเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน พบว่าคู่ที่มี

ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 7 คู่  คือ 1) เพศชายกับเพศหญิง (28.9% และ 17.1% 

ตามล าดับ) 2) เกรดเฉลี่ยต่ ากับเกรดเฉลี่ยสูง (15.8% และ 22.4% ตามล าดับ) 3 อายุน้อยกับอายุ

มาก (22.4% และ 15.6% ตามล าดับ)  4) สายวิทยาศาสตร์กับสายสังคมศาสตร์ (24.7% และ 

16.4% ตามล าดับ) 5) มารดาระดับการศึกษาต่ าและมารดาระดับการศึกษาสูง (20.7% และ 14.0% 

ตามล าดับ) 6) พ่ีน้องมีระดับการศึกษาต่ ากว่า ม.6 กับพ่ีน้องมีระดับการศึกษาสูงกว่า ม.6 (17.5% 

และ 24.2% ตามล าดับ) และ 7) เป็นลูกคนเดียวกับมีพ่ีน้อง (23.3% และ 17.7% ตามล าดับ) 

ล าดับต่อมาเมื่อน าคะแนนความเครียดในการเรียนมาท าการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีตัวท านายชุดที่ 3 คือ การรวมชุดตัว
ท านายที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ และตัวท านายชุดที่ 2 คือ สถานการณ์ 4 ตัว
แปร ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
และใช้เหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 
รวมเป็นตัวท านายทั้งสิ้น 8 ตัวแปร ซึ่งการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.9) แสดงให้เห็นค่า VIF ของ
ตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 8 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 
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ตารางที่ 3.9 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายความเครียดในการเรียน
ในกลุ่มรวม 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 3.10) พบว่า ตัวท านายทั้ง 8 ตัว นี้ สามารถท านาย

ความเครียดในการเรียนได้ 50.2% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ  เอกลักษณ์

แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่งตน และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน โดยมีค่าเบต้า คือ -.38, -.29,  

-.25 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.10) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 8 ตัวนี้ 

ตัวที่สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ โดยท านาย ได้ 60.8% 

ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือเอกลักษณ์แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่งตน 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ -.42, -.36, -.25 และ .22 

ตามล าดับ กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรก

ของครอบครัวที่บิดามีระดับการศึกษาต่ า โดยท านายได้  57.1% ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจาก

มากไปน้อย คือเอกลักษณ์แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่งตน และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึ่งมี

ค่าเบต้าเท่ากับ -.42, -.32 และ -.28 ตามล าดับ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 91.03 3.29  27.66 0.00      

การสนับสนุนจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาฯ 

-0.02 0.04 -0.02 -0.59 0.56 -0.24 -0.03 -0.02 0.82 1.22 

การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุนฯ 

0.00 0.04 -0.01 -0.13 0.90 -0.38 -0.01 0.00 0.64 1.57 

การสนับสนุนจาก
เพื่อน/รุ่นพี่ 

0.01 0.03 0.02 0.49 0.62 -0.21 0.02 0.02 0.83 1.20 

ความคาดหวังจาก
ครอบครัวฯ 

-0.05 0.05 -0.04 -0.97 0.33 -0.27 -0.04 -0.03 0.68 1.46 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 0.09 0.06 0.06 1.52 0.13 -0.39 0.07 0.05 0.57 1.76 

การประเมินแก่น
แห่งตน 

-0.38 0.07 -0.28 -5.63 0.00 -0.59 -0.24 -0.18 0.40 2.53 

ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

-0.26 0.05 -0.23 -5.10 0.00 -0.51 -0.22 -0.16 0.49 2.04 

เอกลักษณ์แห่งอีโก้ -0.26 0.04 -0.32 -6.20 0.00 -0.63 -0.26 -0.20 0.37 2.70 
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ตารางท่ี 3.10 ผลการท านายความเครียดในการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์เป็นตัวท านาย 

หมายเหตุ: ค่าเบตา้ทุกตัวมีนยัส าคัญที่ .05 และ *มีเปอร์เซ็นแตกต่างตั้งแต่ 5.0% ขึ้นไป 
ตัวท านายที่ 1 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์  ตัวท านายที่ 4 คือ เอกลักษณ์แห่งอีโก ้    ตัวท านายที่ 7 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี ่ 
ตัวท านายที่ 2 คือ การประเมินแก่นแหง่ตน  ตัวท านายที่ 5 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ทีป่รึกษา/ใกล้ชิด ตัวท านายที่ 8 คือ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน  
ตัวท านายที่ 3 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ตัวท านายที่ 6 คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 

กลุ่ม จ านวน
คน 

ชุด 1 จิตลกัษณะเดิม (1-4) ชุด 2 สถานการณ์ (5-8) ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8) % ท านาย 
แตกต่าง % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) 

รวม 
เพศชาย 
เพศหญิง 
เกรดเฉลี่ยต่ า 
เกรดเฉลี่ยสูง 
อายุน้อย 
อายุมาก 
สาย วิทยาศาสตร ์
สาย สังคมศาสตร ์
เป็นลูกคนแรก 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 
บิดาการศกึษาต่ า 
บิดาการศกึษาสูง 
มารดาการศกึษาต่ า 
มารดาการศกึษาสูง 
พี่น้องการศกึษาต่ ากว่า ม.6 
พี่น้องการศกึษาสูงกว่า ม.6 
เป็นลูกคนเดียว 
ไม่ใช่ลูกคนเดียว 

543 
123 
420 
273 
270 
292 
251 
189 
354 
302 
241 
180 
246 
300 
138 
359 
184 
163 
380 

47.1 
48.8 
48.8 
41.2 
53.0 
46.4 
48.2 
57.6 
43.1 
45.0 
51.7 
52.4 
45.1 
51.9 
42.8 
45.9 
53.0 
46.7 
47.7 

4, 3, 2 
2, 3 

4, 2, 3, 1 
2, 4, 3 

3, 4, 2, 1 
4, 2, 3 
4, 3, 2 

4, 2, 3, 1 
4, 2, 3 
4, 2, 3 

4, 3, 2, 1 
4, 2, 3 
4, 2, 3 
3, 4, 2 
4, 2 

4, 3, 2 
2, 4, 3, 1 
2, 4, 3  
4, 2, 3 

-.32, -.25, -.22 
-.40, -.39 

-.41, -.25, -.21, .10 
-.35, -.24, -.14 

-.36, -.36, -.19, .12 
-.33, -.25, -.19 
-.29, -.26, -.26 

-.38, -.36, -.26, .20 
-.31, -.26, -.17 
-.29, -.26, -.22 

-.37, -.29, -.28, .17 
-.35, -.25, -.24 
-.29, -.25, -.22 
-.31, -.31, -.22 

-.43, -.25 
-.31, -.25, -.22 

-.36, -.34, -.25, .18 
-.29, -.25, -.25 
-.35, -.23, -.21 

19.2 
28.9 
17.1 
15.8 
22.4 
15.6 
24.6 
25.9 
16.4 
19.2 
19.3 
17.5 
19.5 
20.7 
14.0 
17.5 
24.2 
23.3 
17.7 

6, 5, 8, 7 
5, 6, 8 
6, 7, 8 
6, 5 

6, 8, 7, 5 
6, 7 

6, 5, 8 
6, 7, 8 
6, 5 
6, 5 

6, 7, 8 
6, 5 

6, 5, 8 
6, 5, 8 

6 
6, 5, 8 
6, 7 

6, 7, 8 
6, 5 

-.28, -.12, -.11, -.10 
-.30, -.23, -.18 
-.31, -.11, -.10 

-.32, -.16 
-.27, -.17, -.12, -.11 

-.32, -.14 
-.30, -.22, -.13 
-.35, -.19, -.17 

-.30, -.20 
-.34, -.17 

-.28, -.17, -.13 
-.32, -.16 

-.29, -.14, -.13 
-.27, -.18, -.17 

-.33 
-.27, -.15, -.11 

-.38, -.19 
-.31, -.18, -.17 

-.34, -.15 

50.2 
53.5 
51.0 
43.4 
55.0 
49.9 
51.1 
60.8 
46.6 
48.4 
51.1 
57.1 
47.2 
53.4 
45.0 
48.1 
55.9 
49.8 
48.9 

4, 2, 3 
2, 3 

4, 2, 3, 1 
3, 2, 8, 1 
3, 4, 2, 1 
4, 2, 3 

4, 3, 2, 5 
4, 2, 3, 1 
4, 2, 3 
4, 2, 3 

4, 2, 3, 1 
4, 2, 3 
4, 2, 3 
4, 3, 2 
4, 2 

4, 3, 2 
2, 4, 3, 1 
2, 4, 3 
4, 2, 3 

-.38, -.29, -.25 
-.46, -.41 

-.45, -.28, -.23, .12 
.42, .25, .18, .16 

-.44, -.39, -.23, .14 
-.38, -.28, -.22 

-.35, -.28, -.26, -.11 
-.42, -.36, -.25, .22 

-.39, -.35, -.22 
-.35, -.29, -.24 

-.39, -..30, -.29, .17 
-.42, -.32, -.28 
-.32, -.28, -.25 
-.34, -.34, -.24 

-.47, -.28 
-.34, -.29 -.25 

-.39, -.37, -.27, .20 
-..35, -.29, -.29 
-.38 -.28 -.25 

3.1 
4.7 
2.2 
2.2 
2.0 
3.5 
2.9 
3.2 
3.5 
3.4 
1.4 
4.7 
2.1 
2.5 
2.2 
2.2 
2.9 
3.1 
1.2 
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กลุ่มท่ีตัวท านายทั้ง 8 ตัว ตัวท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า โดย

ท านายได้ 43.4% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

การประเมินแก่นแห่งตน ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งมีค่า

เบต้าเท่ากับ .42, .25, .18 และ .16 ตามล าดับ ซึ่งการแปลผลของแต่ละตัวท านายของทั้ง 3 กลุ่มนี้ มี 

2 กลุ่มที่เหมือนกับในกลุ่มรวม คือ กลุ่มตัวที่สามารถท านายได้มากที่สุดและกลุ่มตัวที่สามารถท านาย

ได้ล าดับรองลงมา ส่วนกลุ่มตัวที่สามารถท านายได้น้อยที่สุดมีการแปรผลที่ต่างออกไปจากกลุ่มรวม 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 45.0% ถึง 55.9% ส าหรับ

การเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน พบว่าคู่ที่มี

ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 5 คู่ คือ 1) เกรดเฉลี่ยต่ ากับเกรดเฉลี่ยสูง (43.4% และ 55.0% 

ตามล าดับ) 2) สายวิทยาศาสตร์กับสายสังคมศาสตร์ (60.8% และ 46.6% ตามล าดับ) 3) บิดาระดับ

การศึกษาต่ ากับบิดาระดับการศึกษาสูง (57.1% และ 47.2% ตามล าดับ) 4) มารดาระดับการศึกษา

ต่ ากับมารดาระดับการศึกษาสูง (53.4% และ 45.0% ตามล าดับ) 5) พ่ีน้องระดับการศึกษาต่ ากว่า ม.

6 กับพ่ีน้องมีระดับการศึกษาสูงกว่า ม.6 (48.1% และ 55.9% ตามล าดับ) 

ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า ความเครียดในการเรียน มีตัวท านายที่

ส าคัญในแต่ละชุดตัวท านาย คือ 1) ตัวท านายในชุดจิตลักษณะเดิม เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ 

เอกลักษณ์แห่งอีโก้ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการประเมินแก่นแห่งตน 2) ตัวท านายที่ส าคัญ

ในชุดสถานการณ์ เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 

การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และ

การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี  3) ตัวท านายที่ส าคัญในชุดรวม เรียงล าดับจากมากไปน้อย 

คือ  เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่งตน และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ 4) ไม่พบว่า 

ตัวท านายชุดที่ 3 สามารถท านายได้มากกว่าตัวท านายชุดที่ 1 หรือ 2 อย่างน้อย 5%  

3.3.3 ผลการท านายความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม และ
สถานการณ์เป็นตัวท านาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนเมื่อ
น าคะแนนความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน มาท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและ
แบบเป็นขั้น (Enter and stepwise) โดยมีตัวท านายชุดที่  1 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัว ได้แก่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ 
ซึ่งการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.11) แสดงให้เห็นค่า VIF 
ของตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 4 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของ
ตัวท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่าปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ตารางที่  3.11 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิม จากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายความเชื่ออ านาจในตนด้านการ
เรียนในกลุ่มรวม 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 3.13) พบว่า จิตลักษณะเดิมทั้ง 4 ตัว สามารถ

ท านายความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนได้ 55.7% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไป

น้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการประเมินแก่นแห่งตน ซึ่งมีค่าเบต้า

เท่ากับ .41, .31, และ .15 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.13) พบว่า กลุ่มที่จิตลักษณะเดิมทั้ง 4 
ตัว สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นลูกคนแรก โดยท านายได้ที่ 62.2% โดยมี
ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ เอกลักษณ์แห่งอีโก้ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .39, .31, .20 ตามล าดับ กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านาย
สูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นลูกคนแรก โดยท านายได้ 61.7% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียง
จากมากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการ
ประเมินแก่นแห่งตน ซึ่งมีค่าเบต้า คือ .50, .27, .17 และ .12 ตามล าดับ 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 4.87 2.61  1.87 0.06      

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ 0.09 0.06 0.06 1.54 0.12 0.50 0.07 0.04 0.58 1.73 

การประเมนิแก่นฯ 0.19 0.06 0.13 2.94 0.00 0.55 0.13 0.08 0.41 2.44 

ลักาณะมุ่งอนาคตฯ 0.47 0.04 0.39 10.62 0.00 0.65 0.42 0.30 0.60 1.66 

เอกลักษณแ์ห่งอีโก ้ 0.27 0.04 0.31 6.69 0.00 0.65 0.28 0.19 0.39 2.59 
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ส่วนกลุ่มจิตลักษณะเดิมทั้ง 4 ตัว ท านายได้น้อยที่สุดคือ กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า 
โดยท านายได้ 46.7% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อยคือ ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการประเมินแก่นแห่งตน มีค่าเบต้าเท่ากับ .34 , .25 และ .23 
ตามล าดับ 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 46.7% ถึง 61.7% ส าหรับ

การเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน พบว่าคู่ที่มี

ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 7 คู่  คือ 1) เพศชายกับเพศหญิง (61.0% และ 54.0% 

ตามล าดับ) 2) เกรดเฉลี่ยต่ ากับเกรดเฉลี่ยสูง (46.7% และ 61.4% ตามล าดับ) 3) สายวิทยาศาสตร์

กับสายสังคมศาสตร์ (61.5% และ 52.6% ตามล าดับ) 4) เป็นลูกคนแรกกับไม่ใช่ลูกคนแรก (61.7% 

และ 49.8% ตามล าดับ) 5) บิดาการศึกษาต่ ากับบิดาการศึกษาสูง (53.9% และ 58.1% ตามล าดับ) 

6) พ่ีน้องการศึกษาต่ ากว่า ม.6 กับพ่ีน้องการศึกษาสูงกว่า ม.6 (58.9% และ 50.2% ตามล าดับ) และ 

7) ลูกคนเดียวกับไม่ใช่ลูกคนเดียว (62.2% และ 52.8% ตามล าดับ) 

เมื่อน าคะแนนความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนมาท าการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีตัวท านายชุดที่ 2 คือ สถานการณ์ 4 
ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใช้เหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความคาดหวังจากครอบครัวใน
การเรียน ซึ่งการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.13) แสดงให้เห็นค่า VIF ของ
ตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 3.14) พบว่า สถานการณ์ทั้ง 4 ตัว สามารถท านาย

ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนได้ 35.2% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน การ

สนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ซึ่งมีค่า

เบต้าเท่ากับ .33, .26, .15 และ .09 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3.12 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มสถานการณ์ จากการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนใน
กลุ่มรวม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.13) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทาง
สถานการณ์ 4 ตัวสามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ โดยท านาย
ได้ 48.5% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ความคาดหวังจากครอบครัวในการ
เรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่
ปรึกษา/ใกล้ชิด ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .38, .33, .14 และกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ 
กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่มารดามีระดับการศึกษาสูง โดยท านายได้ 
45.5% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญจากมากเรียงไปน้อย คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ
ใช้เหตุผล ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และการ
สนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ ..29, .24, .21 และ .20 
ตามล าดับ 

ส่วนกลุ่มที่ตัวท านายทางสถานการณ์ท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เรียนสาย

สังคมศาสตร์ โดยท านายได้เพียง 28.3% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การ

อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด 

ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ซึ่งมีค่าเบต้า

เท่ากับ .32, .19, .18 และ .09 ตามล าดับ 

 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 12.76 3.34  3.82 0.00      

การสนับสนุนทาง
สังคมจากอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ 

0.20 0.05 0.16 4.23 0.00 0.29 0.18 0.15 0.86 1.16 

การอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนุนใช้เหตุผล 

0.34 0.04 0.33 8.48 0.00 0.50 0.34 0.29 0.78 1.29 

การสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่ 

0.09 0.03 0.09 2.55 0.01 0.24 0.11 0.09 0.87 1.15 

ความคาดหวังจาก
ครอบครัวในการเรียน 

0.39 0.06 0.27 6.93 0.00 0.44 0.29 0.24 0.81 1.23 
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ตารางท่ี 3.13 ผลการท านายความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์เป็นตัวท านาย 
กลุ่ม จ านวน

คน 
ชุด 1 จิตลกัษณะเดิม (1-4) ชุด 2 สถานการณ์ (5-8) ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8) % ท านาย 

แตกต่าง % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) 

รวม 
เพศชาย 
เพศหญิง 
เกรดเฉลี่ยต่ า 
เกรดเฉลี่ยสูง 
อายุน้อย 
อายุมาก 
สาย วิทยาศาสตร ์
สาย สังคมศาสตร ์
เป็นลูกคนแรก 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 
บิดาการศกึษาต่ า 
บิดาการศกึษาสูง 
มารดาการศกึษาต่ า 
มารดาการศกึษาสูง 
พี่น้องการศกึษาต่ ากว่า ม.6 
พี่น้องการศกึษาสูงกว่า ม.6 
เป็นลูกคนเดียว 
ไม่ใช่ลูกคนเดียว 

543 
123 
420 
273 
270 
292 
251 
189 
354 
302 
241 
180 
246 
300 
138 
359 
184 
163 
380 

55.7 
61.0 
54.0 
46.7 
61.4 
56.1  
54.8 
61.5 
52.6 
61.7 
49.8 
53.6 
58.1 
56.4 
54.5 
58.9 
50.2 
62.2 
52.8 

3, 4, 2 
3, 4 

3, 4, 2 
3, 4, 2 
3, 4 

3, 4, 2 
3, 4 

4, 3, 2 
4, 3, 1 

3, 4, 1, 2 
4, 3 
4, 3 

3, 2, 4 
3, 2 

3, 2, 4 
4, 3, 1 
3, 4 

4, 3, 1 
3, 4, 2 

.41, .31, .15 
.47, .40 

.40, .30, .17 

.34, .25, .23 
.36, .26 

.42, .32, .21 
.44, .40 

.34, .25, .19 

.33, .30, .19 
.50, .27, .17, .12 

.39, .34 

.44, .38 
.51, .18, .18 

.47 .37 
.39, .27, .21 
.39, .33, .18 

.47, .32 
.42, .31, .20 
.44, .28, .12 

35.2 
37.0 
35.3 
35.0 
37.7 
32.4 
37.6 
48.5 
28.3 
36.2 
35.3 
34.1 
40.4 
35.9 
45.5 
34.5 
37.6 
37.5 
36.5 

6, 8, 5, 7 
5, 8, 6 
6, 8, 5 
6, 8, 5 

8, 6, 5, 7 
6, 8, 5, 7 
6, 8, 5 
8, 6, 5 

6, 5, 8, 7 
6, 8, 5, 7 
8, 6, 5 
8, 6, 5 

6, 8, 5, 7 
8, 6, 5 

6, 8, 7, 5 
6, 8, 5 ,7 
6, 8, 5 
6, 7, 8 
6, 8, 5 

.33, .26, .15, .09 
.32, .25, .24 
.36, .27, .14 
.40, .22, .17 

.32, .26, .17, .13 

.33, .24, .13, .11 
.34, .28, .20 
.38, .33, .14 

.32, .19, .18, .09 

.38, .20, .16, .11 
.36, .27, .16 
.30, .30, .18 

.31, .30, .17, .12 
.31, .29, .21 

.29, .24, .21, .20 

.32, .24, .16, .12 
.36, .31, .18 
.36, .29, .24 
.34, .29, .18 

58.9 
62.4 
55.9 
47.9 
64.4 
59.3 
57.6 
64.6 
54.7 
62.9 
50.9 
54.9 
60.2 
59.1 
55.7 
61.3 
53.1 
63.8 
56.8 

3, 4, 2 
3, 4 

3, 4, 2 
3, 4, 1 
3, 4 
3, 4 

3, 4, 2 
3, 4, 2 
4, 3, 1 

4, 3, 1, 2 
3, 4 
4, 3 

3, 2, 4 
3, 4 

3, 2, 4 
4, 3, 1 
3, 4 

4, 3, 1 
3, 4, 2 

.48, .34 .19 
.49, .43 

.43, .32, .17 

.48, .22, .15 
.51, .36 
.39, .35 

.42, .30, .25 

.55, .29, .24 

.45, .27, .20 
.38, .33, .19, .14 

.46, .33 

.44, .38 
.55, .20, .18 

.49, .39 
.41, .28, .21 
.42, .35, .19 

.49, .35 
.44, .33, .20 
.48, .34, .18 

3.2 
1.4 
1.9 
1.2 
3.0 
3.2 
2.8 
4.1 
2.1 
2.2 
1.1 
1.3 
2.1 
2.7 
1.2 
2.4 
2.9 
1.6 
4.0 

หมายเหตุ: ค่าเบตา้ทุกตัวมีนยัส าคัญที่ .05 และ *มีเปอร์เซ็นแตกต่างตั้งแต่ 5.0% ขึ้นไป 
ตัวท านายที่ 1 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์  ตัวท านายที่ 4 คือ เอกลักษณ์แห่งอีโก ้                    ตัวท านายที่ 7 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี ่ 
ตัวท านายที่ 2 คือ การประเมินแก่นแหง่ตน  ตัวท านายที่ 5 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ทีป่รึกษา/ใกล้ชิด  ตัวท านายที่ 8 คือ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน  
ตัวท านายที่ 3 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ตัวท านายที่ 6 คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 
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พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 45.5% ถึง 32.4% ส าหรับ

การเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน พบว่าคู่ที่มี

ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 4 คู่  คือ 1) อายุน้อยกับอายุมาก (32.4% และ 37.6% 

ตามล าดับ) 2) สายวิทยาศาสตร์กับสายสังคมศาสตร์ (48.5% และ 28.3% ตามล าดับ) 3) บิดา

การศึกษาต่ ากับบิดาการศึกษาสูง (34.1% และ 40.4% ตามล าดับ) 4) มารดาการศึกษาต่ ากับมารดา

การศึกษาสูง (35.9% และ 45.5% ตามล าดับ) 

เมื่อน าคะแนนความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนมาท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีตัวท านายชุดที่ 3 คือ การรวมชุดตัวท านายที่ 

1 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ และตัวท านายชุดที่ 2 คือ สถานการณ์ 4 ตัวแปร ได้แก่ 

การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 

การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน รวมเป็นตัว

ท านายทั้งสิ้น 8 ตัวแปร ซึ่งการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

เมื่อน าคะแนนความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนมาท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and Stepwise) โดยมีตัวท านายชุดที่ 3 คือ การรวมชุดตัวท านายที่ 

1 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ และตัวท านายชุดที่ 2 คือ สถานการณ์ 4 ตัวแปร ได้แก่ 

การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 

การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน รวมเป็นตัว

ท านายทั้งสิ้น 8 ตัวแปร ซึ่งการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตาราง 3.13) พบว่า ตัวท านายทั้ง 8 ตัว นี้ สามารถท านาย

ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนได้ 58.9% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการประเมินแก่นแห่งตน โดยมีค่าเบต้าเท่ากับ 

.48, .34 และ .19 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.14) แสดงให้เห็นค่า VIF ของตัว
ท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 8 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 
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ตารางที่ 3.14 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายความเชื่ออ านาจในตน
ด้านการเรียนในกลุ่มรวม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.13) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 8 ตัวนี้ 

ตัวที่สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ โดยท านายได้ 64.6% ล าดับตัว

ท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการ

ประเมินแก่นแห่งตน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .55, .29 และ .24 ตามล าดับ กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านาย

สูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีเกรดเฉลี่ยสูง โดยท านายได้ 64.4% ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจาก

มากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ เอกลักษณ์แห่งอีโก้ ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .51 , .36 

ตามล าดับ  

กลุ่มท่ีตัวท านายทั้ง 8 ตัว ตัวท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า โดย

ท านายได้ 47.9% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ  ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเบต้า คือ .48, .22, .15 ตามล าดับ 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 50.9% ถึง 63.8% ส าหรับ

การเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน พบว่าคู่ที่มี

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) -4.20 3.09  -1.36 0.18      

การสนับสนุนจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาฯ 

0.07 0.04 0.05 1.66 0.10 0.29 0.07 0.05 0.82 1.22 

การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุนฯ 

0.09 0.04 0.09 2.48 0.01 0.50 0.11 0.07 0.64 1.57 

การสนับสนุนจาก
เพื่อน/รุ่นพี่ 

-0.01 0.03 -0.01 -0.41 0.69 0.24 -0.02 -0.01 0.83 1.20 

ความคาดหวังจาก
ครอบครัวฯ 

0.20 0.05 0.14 4.15 0.00 0.44 0.18 0.12 0.68 1.46 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 0.07 0.06 0.05 1.23 0.22 0.50 0.05 0.03 0.57 1.76 

การประเมินแก่น
แห่งตน 

0.20 0.06 0.14 3.17 0.00 0.55 0.14 0.09 0.40 2.53 

ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

0.35 0.05 0.30 7.41 0.00 0.65 0.31 0.21 0.49 2.04 

เอกลักษณ์แห่งอีโก้ 0.23 0.04 0.27 5.88 0.00 0.65 0.25 0.16 0.37 2.70 
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ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 6 คู่  คือ 1) เพศชายกับเพศหญิง (62.4% และ 55.9% 

ตามล าดับ) 2) เกรดเฉลี่ยต่ ากับเกรดเฉลี่ยสูง (49.7% และ 66.4% ตามล าดับ) 3) สายวิทยาศาสตร์

กับสายสังคมศาสตร์ (64.6% และ 54.7% ตามล าดับ) 4) ลูกคนแรกกับไม่ใช่ลูกคนแรก (62.9% และ 

50.9% ตามล าดับ) 5) พ่ีน้องการศึกษาต่ ากว่า ม.6 กับพ่ีน้องการศึกษาสูงกว่า ม.6 (61.3% และ 

53.1% ตามล าดับ) 6. เป็นลูกคนเดียวกับไม่ใช่ลูกคนเดียว (63.8% และ 56.8% ตามล าดับ) 

ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน มีตัว

ท านายที่ส าคัญในแต่ละชุดตัวท านาย คือ 1) ตัวท านายในชุดจิตลักษณะเดิม เรียงล าดับจากมากไป

น้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการประเมินแก่นแห่งตน  2) ตัว

ท านายที่ส าคัญในชุดสถานการณ์ เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ การอบรมเลี้ ยงดูแบบรักสนับสนุน

และใช้เหตุผล ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/

ใกล้ชิด และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี 3) ตัวท านายที่ส าคัญในชุดรวม เรียงล าดับจาก

มากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการประเมินแก่นแห่งตน และ 

4) ไม่พบว่า ตัวท านายชุดที่ 3 สามารถท านายได้มากกว่าตัวท านายชุดที่ 1 หรือ 2 อย่างน้อย 5%    

3.4 ผลการท านายพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ 
และจิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็นตัวท านาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาเปอร์เซ็นต์การท านาย ตัวท านายที่
ส าคัญ และล าดับความส าคัญของตัวท านาย โดยมีตัวถูกท านายทั้งหมด 3 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรม
กระตือรือร้นในการเรียน พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน และพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน โดย
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and 
Stepwise) โดยมีชุดตัวท านายรวมทั้งสิ้น 3 ชุด คือ  

1) ตัวท านายชุดที่ 3 เป็นชุดตัวท านายทางจิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ ทั้งหมด 8 ตัว
แปร ได้แก่ (1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (2) การประเมินแก่นแห่งตน (3) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
(4) เอกลักษณ์แห่งอีโก้ (5) การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด (6) การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล (7) การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และ (8) ความคาดหวัง
จากครอบครัวในการเรียน 

2) ตัวท านายชุดที่  4 เป็นชุดตัวท านายจิตลักษณะตามสถานการณ์  3 ตัวแปร ได้แก่ 
(1) ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน (2) ความเครียดในการเรียน และ (3) ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 
และ 3) ตัวท านายชุดที่ 5 เป็นการรวมตัวแปรจากตัวท านายในชุดที่ 3 (8 ตัวแปร) และตัวท านายชุดที่ 
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4 (3 ตัวแปร) เข้าด้วยกัน รวมเป็นตัวท านายทั้งสิ้น 11 ตัวแปร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบ
ปริมาณการท านายในชุดที่ 5 ว่าจะสามารถท านายได้มากกว่าชุดที่ 3 หรือชุดที่ 4 ตามล าพังมากน้อย
เพียงใด โดยใช้เกณฑ์ความแตกต่างอย่างน้อย 5% (Cohen, 1977) 

3.4.1 ผลการท านายพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม
สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์เป็นตัวท านาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนมา
ท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and stepwise) โดยมีตัวท านาย
ชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัว ร่วมกับสถานการณ์อีก 4 ตัว รวมทั้งหมด 8 ตัวแปร ได้แก่แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การสนับสนุน
ทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การ
สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน โดยการวิเคราะห์มี
รายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.15) แสดงให้เห็นค่า VIF 
ของตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 8 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

 ผลการวิเคราะห์ ในกลุ่มรวม (ดูตาราง 3.17 ) พบว่า จิตลักษณะเดิมร่วมกับ

สถานการณ์ทั้ง 8 ตัว สามารถท านายพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนได้ 39.4% โดยมีล าดับตัว

ท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การประเมินแก่นแห่งตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .26, 

.22, .17 และ .15 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.15 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายพฤติกรรมกระตือรือร้น
ในการเรียนในกลุ่มรวม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.17) พบว่า กลุ่มที่จิตลักษณะเดิม

ร่วมกับสถานการณ์ทั้ง 8 ตัว สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย โดยท านายได้ 

53.7% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .39, 

.33 และ .15 ตามล าดับ กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นลูกคน

เดียว โดยท านายได้ 49.8% ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ 

.37, .27 และ .22 ตามล าดับ 

กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 8 ตัว ตัวท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาเพศหญิง โดย

ท านายได้เพียง 35.6% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การประเมินแก่นแห่งตน 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 12.53 2.37  5.28 0.00      

การสนับสนุนจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาฯ 

0.11 0.03 0.14 3.75 0.00 0.34 0.16 0.13 0.82 1.22 

การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุนฯ 

0.03 0.03 0.05 1.16 0.25 0.35 0.05 0.04 0.64 1.57 

การสนับสนุนจาก
เพื่อน/รุ่นพี่ 

0.02 0.02 0.04 1.12 0.27 0.26 0.05 0.04 0.83 1.20 

ความคาดหวังจาก
ครอบครัวฯ 

0.03 0.04 0.04 0.92 0.36 0.25 0.04 0.03 0.68 1.46 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 0.23 0.04 0.23 5.09 0.00 0.52 0.22 0.17 0.57 1.76 

การประเมินแก่น
แห่งตน 

0.20 0.05 0.22 4.20 0.00 0.51 0.18 0.14 0.40 2.53 

ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

0.09 0.04 0.12 2.52 0.01 0.45 0.11 0.08 0.49 2.04 

เอกลักษณ์แห่งอีโก้ 0.03 0.03 0.05 0.83 0.40 0.48 0.04 0.03 0.37 2.70 
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม

ตน และความคาดหวังจากครอบครัว ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .24, .24, .15, .10 และ .08 ตามล าดับ 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 36.0% ถึง 47.7% 

ส าหรับการเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน 

พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 4 คู่ คือ 1) เพศชายกับเพศหญิง (53.7% และ 35.6% 

ตามล าดับ) 2) สายวิทยาศาสตร์กับสายสังคมศาสตร์ (47.6% และ 37.3% ตามล าดับ) พ่ีน้อง

การศึกษาต่ ากว่า ม.6 กับพ่ีน้องการศึกษาสูงกว่า ม.6 (37.1% และ 47.7% ตามล าดับ) 4) เป็นลูกคน

เดียวกับไม่ใช่ลูกคนเดียว (49.8% และ 36.0% ตามล าดับ) 

เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนมาท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตัวท านายชุดที่  4  คือ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัว ได้แก่ 
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเครียดในการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.16) แสดงให้เห็นค่า VIF 
ของตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ตารางที่ 3.16 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ จาก
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายพฤติกรรมกระตือรือร้นใน
การเรียนในกลุ่มรวม 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 24.24 5.52  4.39 0.00      

ทัศนคตทิี่ดีตอ่การ
เรียน 

0.31 0.06 0.44 5.16 0.00 0.68 0.38 0.29 0.43 2.35 

ความเครียดในการ
เรียน 

-0.03 0.06 -0.05 -0.53 0.60 -0.55 -0.04 -0.03 0.40 2.50 

ความเชือ่อ านาจใน
ตนฯ 

0.17 0.06 0.29 2.91 0.00 0.65 0.22 0.16 0.31 3.23 
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ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ดูตาราง 3.17) พบว่า จิตลักษณะตามสถานการณ์ท้ัง 3 

ตัว สามารถท านายพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนได้ 37.7% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียง

จากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน และความเครียดใน

การเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .28, .26 และ -.15 ตามล าดับ   

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.17) พบว่า กลุ่มที่จิตลักษณะตาม

สถานการณ์ทั้ง 3 ตัว สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นลูกคนเดียว โดยท านายได้ 

51.3% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและความเชื่อ

อ านาจในตนด้านการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .44 และ .31 ตามล าดับ กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การ

ท านายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย โดยท านายได้ 48.6% ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียง

จากมากไปน้อย คือ ความเครียดในการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้า

เท่ากับ -.37 และ .37 ตามล าดับ 

กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 3 ตัว ตัวท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่ไม่ใช่ลูกคนแรก 
โดยท านายได้เพียง 30.7% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ความเครียดในการ
เรียน ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าตามล าดับ  -.24, 
.21 และ .18 ตามล าดับ   

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 31.3% ถึง 43.7% 

ส าหรับการเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน 

พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน7 คู่ คือ 1) เพศชายกับเพศหญิง (48.6% และ 35.2% 

ตามล าดับ) 2) เกรดเฉลี่ยต่ าและเกรดเฉลี่ยสูง (32.7% และ 42.6% ตามล าดับ) 3) สายวิทยาศาสตร์

กับสายสังคมศาสตร์ (34.8% และ 40.0% ตามล าดับ) 4) เป็นลูกคนแรกกับไม่ใช่ลูกคนแรก (43.7% 

และ 30.7% ตามล าดับ) 5) มารดาการศึกษาต่ ากับมารดาการศึกษาสูง (33.5% และ 38.9% 

ตามล าดับ) 6) พ่ีน้องการศึกษาต่ ากว่า ม.6 กับพ่ีน้องการศึกษาสูงกว่า ม.6 (40.9% และ 31.3% 

ตามล าดับ) 7) เป็นลูกคนเดียวกับไม่ใช่ลูกคนเดียว (51.3% และ 32.2% ตามล าดับ) 

เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนมาท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตัวท านายชุดที่ 5 คือ การรวมชุดตัวท านายที่ 3 จิตลักษณะเดิม
ร่วมกับสถานการณ์ทั้งหมด 8 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การสันบสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพี่ และความ  
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ตารางท่ี 3.17 ผลการท านายพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์เป็นตัวท านาย 
กลุ่ม จ านวน

คน 
ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8) ชุด 4 จิตลกัษณะตามสถานการณ์ (9-11) ชุด 5 รวมตัวแปรทั้งหมด  (1-11) % ท านาย 

แตกต่าง % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) 

รวม 
เพศชาย 
เพศหญิง 
เกรดเฉลี่ยต่ า 
เกรดเฉลี่ยสูง 
อายุน้อย 
อายุมาก 
สาย วิทยาศาสตร์ 
สาย สังคมศาสตร์ 
เป็นลูกคนแรก 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 
บิดาการศึกษาต่ า 
บิดาการศึกษาสูง 
มารดาการศึกษาต่ า 
มารดาการศึกษาสูง 
พี่น้องการศึกษาต่ ากว่า ม.6 
พี่น้องการศึกษาสูงกว่า ม.6 
เป็นลูกคนเดียว 
ไม่ใช่ลูกคนเดียว 

543 
123 
420 
273 
270 
292 
251 
189 
354 
302 
241 
180 
246 
300 
138 
359 
184 
163 
380 

39.4 
53.7 
35.6 
44.1 
40.0 
41.5 
39.6 
47.6 
37.3 
41.7 
40.2 
41.3 
43.8 
43.7 
39.1 
37.1 
47.7 
49.8 
36.0 

2, 1, 3, 5 
2, 3, 5 

2, 1, 5, 3, 8 
1, 2, 7, 6 

3, 1, 4, 5, 2 
2, 1, 7, 8 
3, 2, 1, 5 

1, 5, 3, 2, 7 
2, 1, 5, 3 
1, 2, 3, 5 
2, 5, 3, 6 
1, 4, 5 

2, 1, 5, 3 
2, 5, 3, 1 

1, 2 
1, 2, 3, 5 

2, 5, 1, 6, 3 
1, 4, 5 

2, 1, 5, 3, 6 

.26, .22, .17, .15 
.39, .33, .15 

.24, .24, .15, .10, .08 
.32, .26, .19, .11 

.22, .16, .15, .14, .13 
.31, .29, 12, .09 
.26, .21, .21, .17 

.26, .20, .19, .17, .15 
.30, .23, .14, .11 
.32, .21, .15, .11 
.33, .23, .18, .12 

.34, .28, .19 
.25, .25, .20, .14 
.24, .23, .21, .19 

.38, .31 
.26, .23, .16, .13 

.27, .21, .18, .16, .13 
.37, .27, .22 

.24, .21, .13, .13, 11 

37.7 
48.6 
35.2 
32.7 
42.6 
38.1 
37.7 
34.8 
40.0 
43.7 
30.7 
37.2 
34.7 
33.5 
38.9 
40.9 
31.3 
51.3  
32.2 

9, 11, 10 
10, 11 
9, 11 

9, 11, 10 
11, 9, 10 
11, 9, 10 

9, 11 
9, 11 

11, 9, 10 
11, 9 

10, 9, 11 
11, 9 
9, 11 
11, 9 
9, 10 

9, 11, 10 
9, 11, 10 

9, 11 
11, 9, 10 

.28, .26, -.15 
-.37, .37 
.33, .31 

.27, .23, -.15 

.31, .27, -.14 

.25, .23, -.21 
.38, .27 
.36, .26 

.30, .26, -.15 
.35, .35 

-.24, .21, .18 
.40, .25 
.32, .31 
.38, .23 
.47, -.21 

.31, .27, -.13 

.23, .23, -.17 
.44, .31 

.24, .21, -.18 

45.5 
58.8 
42.2 
47.7 
48.1 
47.2 
46.2 
50.9 
44.7 
49.0 
44.3 
46.0 
47.9 
46.8 
47.9 
45.6 
49.8 
57.7 
41.1 

11, 9, 1, 2, 5 
10, 2, 11, 1 

9, 11, 1, 2,  5 
1, 2, 7, 11, 9 
11, 9, 1, 10, 5 

1, 10, 11, 2, 5, 7 
9, 1, 11, 5, 2 
1, 9, 5, 10, 7 
11, 9, 2, 1, 5 

9, 1, 11 
2, 5, 11, 9 
1, 11, 10, 5 
9, 1, 2, 5 

11, 5, 1, 2, 9 
9, 1, 2 

9, 1, 11, 10, 5 
2, 5, 1, 6, 9 
9, 1, 11, 5 

11, 1, 2, 9, 5 

.20, .19, .19, .16, .12 
-.25, .24, .21, .19 

.21, .20, .19, .12, .11 

.25, .20, .19, .15, .14 
.22, .20, .18, -.14, .11 

.21, -.19, .16, .14, .10, 09 
.28, .20, .15, .13, .12 
.30, .20, .19, -.17, .14 
.25, .17, .16, .15, .09 

.28, .26, .25 
.30, .23, .18, .15 
.28, .24, -.19, .16 
.26, .24, .22, .16 

.22, .21, .19, .17, .11 
.37, .24, .20 

.24, .21, .17, -.13, .09 
.25, .20, .20, .17, .16 

.32, .22, .21, .14 
.20, .19, .18, .15, .10 

6.1* 
5.1* 
6.6* 
3.6 
8.1* 
5.7* 
6.6* 
3.3 
7.4* 
7.3* 
4.1 
4.7 
4.2 
3.1 
8.8* 
8.5* 
2.1 
7.9* 
5.1* 

หมายเหตุ: ค่าเบตา้ทุกตัวมีนยัส าคัญที่ .05 และ *มีเปอร์เซ็นแตกต่างตั้งแต่ 5.0% ขึ้นไป 
ตัวท านายที่ 1 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์                      ตวัท านายที่ 5 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด   ตัวท านายที ่9  คือ  ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  
ตัวท านายที่ 2 คือ การประเมินแก่นแหง่ตน              ตัวท านายที ่6 คือ  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล   ตัวท านายที ่10 คือ  ความเครียดในการเรียน 
ตัวท านายที่ 3 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน        ตัวท านายที ่7 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี ่    ตัวท านายที ่11 คือ  ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 
ตัวท านายที่ 4 คือ เอกลักษณ์แห่งอีโก ้         ตัวท านายที ่8 คือ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 



 

 

104 

คาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และตัวท านายชุดที่ 4 จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร 
ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเครียดในการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน รวม
เป็นตัวท านายทั้งสิ้น 11 ตัวแปร ซึ่งผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.18) แสดงให้เห็นค่า VIF 
ของตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 11 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของ
ตัวท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า 
ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย 
และสามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ตารางที่ 3.18 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ จาก
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายพฤติกรรมกระตือรือร้นใน
การเรียนในกลุ่มรวม 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 20.00 3.71  5.39 0.00      
การสนับสนุนจากอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ 

0.09 0.03 0.11 3.13 0.00 0.34 0.13 0.10 0.81 1.24 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนฯ 

0.02 0.03 0.04 0.93 0.35 0.35 0.04 0.03 0.63 1.59 

การสนับสนุนจากเพื่อน/รุ่น
พี ่

0.02 0.02 0.04 1.20 0.23 0.26 0.05 0.04 0.83 1.20 

ความคาดหวังจากครอบครัว
ฯ 

-0.02 0.04 -0.02 -0.50 0.62 0.25 -0.02 -0.02 0.65 1.54 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 0.21 0.04 0.21 4.92 0.00 0.52 0.21 0.16 0.56 1.79 

การประเมินแก่นฯ  0.13 0.05 0.14 2.70 0.01 0.51 0.12 0.09 0.37 2.69 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน 

-0.03 0.04 -0.03 -0.66 0.51 0.45 -0.03 -0.02 0.41 2.45 

เอกลักษณ์แห่งอีโก้ -0.03 0.03 -0.06 -1.06 0.29 0.48 -0.05 -0.03 0.34 2.96 

ทัศนคติที่ดีฯ 0.15 0.04 0.20 3.99 0.00 0.55 0.17 0.13 0.42 2.38 

ความเครียดในการเรียน -0.07 0.03 -0.10 -2.11 0.04 -0.50 -0.09 -0.07 0.42 2.36 

ความเชื่ออ านาจในตนด้าน
การเรียน 

0.11 0.04 0.18 3.11 0.00 0.56 0.13 0.10 0.32 3.11 
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ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ดูตาราง 3.17) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 11 ตัวนี้ 

สามารถท านายพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนได้ 45.5% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจาก

มากไปน้อย คือ ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การ

ประเมินแก่นแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ 

.20, .19, .19, .16 และ .12 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.17) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 11 
ตัวนี้ สามารถท านายได้มากท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย โดยท านายได้ 58.8% มีล าดับตัวท านาย
ที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ความเครียดในการเรียน การประเมินแก่นแห่งตน ความเชื่ออ านาจ
ในตนด้านการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ -.25, .24, .21 และ .19 ตามล าดับ
กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นลูกคนเดียว โดยท านายได้ 57.7% 
ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความ
เชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ซึ่งมีค่าเบต้า
เท่ากับ .32, .22, .21 และ .14 ตามล าดับ 

กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 3 ตัว ตัวท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มไม่ใช่ลูกคนเดียว โดย

ท านายได้เพียง 41.1% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ความเชื่ออ านาจในตนด้าน

การเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และการสนับสนุนทาง

สังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .20, .19, .18, .15 และ .10 ตามล าดับ 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 42.2% ถึง 50.9% 

ส าหรับการเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน 

พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 3 คู่ คือ 1) นักศึกษาเพศชายกับนักศึกษาเพศหญิง 

(58.8% และ 42.2% ตามล าดับ) 2) สายวิทยาศาสตร์กับสายสังคมศาสตร์ (50.9% และ 44.7% 

ตามล าดับ) 3) นักศึกษาที่เป็นลูกคนเดียวกับไม่ใช่ลูกคนเดียว (57.7% และ 41.1% ตามล าดับ) 

ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน มีตัว

ท านายที่ส าคัญในแต่ละชุดตัวท านาย คือ 1) ตัวท านายในชุดจิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ 

เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ การประเมินแก่นแห่งตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด 2) ตัวท านายส าคัญในชุดจิต

ลักษณะตามสถานการณ์ เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเชื่ออ านาจใน

ตนด้านการเรียน และความเครียดในการเรียน 3) ตัวท านายที่ส าคัญในชุดรวมเรียงล าดับจากมากไป

น้อย คือ ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์  
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การประเมินแก่นแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด และ 4) ตัว

ท านายชุดที่ 3 สามารถท านายได้มากกว่าตัวท านายชุดที่ 1 หรือ 2 อยู่ 6.1 %  ผลเช่นนี้พบทั้งในกลุ่ม

รวม ส่วนในกลุ่มย่อยพบ 11 กลุ่ม ที่มีเปอร์เซนท านายแตกต่างมากกว่า 5% ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่ม

เพศหญิง กลุ่มเกรดเฉลี่ยสูง กลุ่มอายุน้อย กลุ่มอายุมาก กลุ่มเรียนสายสังคมศาสตร์ กลุ่มที่เป็นลูกคน

แรก กลุ่มมารดามีระดับการศึกษาสูง กลุ่มพ่ีน้องมีระดับการศึกษาต่ ากว่า ม.6 กลุ่มที่เป็นลูกคนเดียว

และกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกคนเดียว 

3.4.2 ผลการท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ 
และจิตลักษณะตามสถานการณ์เป็นตัวท านาย 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน มาท า

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and stepwise) โดยมีตัวท านายชุด
ที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัว ร่วมกับสถานการณ์อีก 4 ตัว รวมทั้งหมด 8 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การสนับสนุนทาง
สังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การสันบสนุ
นทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพี่ และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน รายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.19) แสดงให้เห็นค่า VIF 
ของตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 8 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของ
ตัวท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า 
ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย 
และสามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ดูตาราง 3.21) พบว่า จิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์

ทั้ง 8 ตัว สามารถท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนได้ 23.5% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญ

เรียงจากมากไปน้อย คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ซึ่งมีค่าเบต้า

เท่ากับ .36 และ .18 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.21) พบว่า กลุ่มที่จิตลักษณะเดิม

ร่วมกับสถานการณ์ทั้ง 8 ตัว สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นลูกคนเดียว โดย

ท านายได้ 38.8% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก

เพ่ือน/รุ่นพ่ี การประเมินแก่นแห่งตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่

ปรึกษา/ใกล้ชิด ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .25, .23, .20 และ .15 ตามล าดับ กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านาย

สูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย โดยท านายได้ 34.3% ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมาก
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ไปน้อย คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .45 

และ .21 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3.19 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายพฤติกรรมอุทิศตน
ให้กับการเรียนในกลุ่มรวม 

กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 8 ตัว ตัวท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่บิดามีระดับ
การศึกษาต่ า โดยท านายได้เพียง 18.6% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งมีค่าเบต้าคือ .37  

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 19.4% ถึง 31.3% 
ส าหรับการเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน 
พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 6 คู่ คือ 1) เพศชายกับเพศหญิง (34.3% และ 20.9% 
ตามล าดับ) 2)  อายุน้อยกับอายุมาก (27.3% และ 21.5% ตามล าดับ) 3) เป็นลูกคนแรกกับไม่ใช่ลูก
คนแรก (27.5% และ 20.1% ตามล าดับ) 4) บิดาการศึกษาต่ ากับบิดาการศึกษาสูง (18.6% และ 
31.3% ตามล าดับ) 5) มารดาการศึกษาต่ ากับมารดาการศึกษาสูง (24.4% และ 30.3% ตามล าดับ) 
6) เป็นลูกคนเดียวกับไม่ใช่ลูกคนเดียว (38.8% และ 19.4% ตามล าดับ) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 21.72 2.06  10.53 0.00      

การสนับสนนุจากอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ 

0.02 0.03 0.03 0.72 0.47 0.21 0.03 0.03 0.82 1.22 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนับสนุนฯ 

-0.03 0.02 -0.07 -1.49 0.14 0.11 -0.06 -0.06 0.64 1.57 

การสนับสนนุจากเพื่อน/รุ่นพี ่ 0.08 0.02 0.19 4.52 0.00 0.29 0.19 0.17 0.83 1.20 

ความคาดหวังจากครอบครัวฯ -0.04 0.03 -0.05 -1.17 0.24 0.07 -0.05 -0.04 0.68 1.46 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ 0.27 0.04 0.35 6.93 0.00 0.43 0.29 0.26 0.57 1.76 

การประเมนิแก่นแห่งตน 0.05 0.04 0.07 1.19 0.24 0.32 0.05 0.04 0.40 2.53 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 0.02 0.03 0.03 0.52 0.60 0.25 0.02 0.02 0.49 2.04 

เอกลักษณแ์ห่งอีโก ้ 0.01 0.03 0.02 0.39 0.69 0.28 0.02 0.01 0.37 2.70 
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เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนมาท าการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตัวท านายชุดที่ 4  คือ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัว ได้แก่ 
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเครียดในการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.20) แสดงให้เห็นค่า VIF 
ของตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ตารางท่ี 3.20 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ จาก
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enterของตัวท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการ
เรียนในกลุ่มรวม 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ดูตาราง 3.21) พบว่า จิตลักษณะตามสถานการณ์ท้ัง 3 

ตัว สามารถท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนได้ 11.1% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญ คือ 

ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .32  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.21) พบว่า กลุ่มที่จิตลักษณะตาม

สถานการณ์ทั้ง 3 ตัว สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นลูกคนเดียว โดยท านายได้ 

23.9% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญ คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .46 กลุ่มที่มี

เปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นลูกคนแรก โดยท านายได้ 18.9% ล าดับตัว

ท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการ

เรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .30 และ .16 ตามล าดับ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 28.30 2.93  9.67 0.00      

ทัศนคตทิี่ดีตอ่การ
เรียน 

0.15 0.03 0.26 4.56 0.00 0.32 0.19 0.19 0.51 1.95 

ความเครียดในการ
เรียน 

0.02 0.03 0.03 0.54 0.59 -0.20 0.02 0.02 0.49 2.04 

ความเชือ่อ านาจใน
ตนฯ 

0.06 0.03 0.12 1.87 0.06 0.28 0.08 0.08 0.40 2.53 
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กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 3 ตัว ตัวท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เรียนสาย

วิทยาศาสตร์ โดยท านายได้เพียง 2.9% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญ คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งมีค่า

เบต้าตามล าดับ .16 คือ  

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่ เหลือมีค่าระหว่าง 4.0% ถึง 18.3% 

ส าหรับการเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน 

พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน7 คู่ คือ 1) เพศชายกับเพศหญิง (18.3% และ 9.5% 

ตามล าดับ) 2) สายวิทยาศาสตร์กับสายสังคมศาสตร์ (2.9% และ 18.3% ตามล าดับ) 3) เป็นลูกคน

แรกกับไม่ใช่ลูกคนแรก (18.9% และ 4.0% ตามล าดับ) 4) บิดาการศึกษาต่ ากับบิดาการศึกษาสูง 

(6.1% และ 12.1% ตามล าดับ) 5) มารดาการศึกษาต่ ากับมารดาการศึกษาสูง (8.2% และ 14.2% 

ตามล าดับ) 6) พ่ีน้องการศึกษาต่ ากว่า ม.6 กับพ่ีน้องการศึกษาสูงกว่า ม.6 (14.2% และ 6.1% 

ตามล าดับ) 7) เป็นลูกคนเดียวกับไม่ใช่ลูกคนเดียว (23.9% และ 6.6% ตามล าดับ) 

เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนมาท าการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตัวท านายชุดที่ 5  คือ การรวมชุดตัวท านายที่ 3 จิตลักษณะ
เดิมร่วมกับสถานการณ์ทั้งหมด 8 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การสันบสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความ
คาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และตัวท านายชุดที่ 4 จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร 
ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเครียดในการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน รวม
เป็นตัวท านายทั้งสิ้น 11 ตัวแปร ซึ่งผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.21  ผลการท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์เป็นตัวท านาย 
กลุ่ม จ านวน

คน 
ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8) ชุด 4 จิตลกัษณะตามสถานการณ์ (9-11) ชุด 5 รวมตัวแปรทั้งหมด  (1-11) % ท านาย 

แตกต่าง % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) 

รวม 
เพศชาย 
เพศหญิง 
เกรดเฉลี่ยต่ า 
เกรดเฉลี่ยสูง 
อายุน้อย 
อายุมาก 
สาย วิทยาศาสตร ์
สาย สังคมศาสตร ์
เป็นลูกคนแรก 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 
บิดาการศกึษาต่ า 
บิดาการศกึษาสูง 
มารดาการศกึษาต่ า 
มารดาการศกึษาสูง 
พี่น้องการศกึษาต่ ากว่า ม.6 
พี่น้องการศกึษาสูงกว่า ม.6 
เป็นลูกคนเดียว 
ไม่ใช่ลูกคนเดียว 

543 
123 
420 
273 
270 
292 
251 
189 
354 
302 
241 
180 
246 
300 
138 
359 
184 
163 
380 

23.5 
34.3 
20.9 
23.1 
25.1 
27.3 
21.5 
28.2 
23.9 
27.5 
20.1 
18.6 
31.3 
24.4 
30.3 
23.5 
27.5 
38.8 
19.4 

1, 7 
1, 7 
1, 7 
1, 7 
1, 7 

1, 7, 4 
1, 7 

1, 7, 6 
1, 7, 3 
1, 7, 2 
1, 7 
1 

1, 7 
1, 7, 2 
1, 7, 6 
1, 7, 2 
1, 7, 8 

7, 2, 1, 5 
1, 7 

.36, .18 

.45, .21 

.35, .20 

.33, .28 

.42, .12 
.30, .19, .13 

.37, .20 
.41, .28, .19 
.30, .17, .13 
.33, .18, .15 

.33, .20 
.37 

.39, .27 
.28, .20, .16 
.46, .23, .23 
.30, .16, .13 
.41, .24, .18 

.25, .23, .20, .15 
.36, .17 

11.1 
18.3 
9.5 
11.7 
9.5 
13.9 
9.3 
2.9 
18.3 
18.9 
4.0 
6.1 
12.1 
8.2 
14.2 
14.2 
6.1 
23.9 
6.6 

9 
9 
9 
9 
9 

9, 11 
9 
9 

9, 11 
9, 11 

9 
9 
9 

9, 11 
9 

9, 11 
9 
9 
9 

.32 

.39 

.29 

.33 

.29 
.23, .17 

.29 

.16 
.29, .16 
.30, .16 

.20 

.22 

.34 
.16, .15 

.37 
.25, .14 

.24 

.46 

.25 

27.1 
37.5 
22.7 
26.2 
27.0 
29.5 
25.9 
30.5 
26.1 
29.5 
22.4 
20.9 
33.3 
27.1 
35.9 
25.7 
30.2 
42.3 
22.6 

1, 7, 9, 8 
1, 7, 9 
1, 7 

7, 1, 9 
1, 7 

1, 7, 4 
1, 9, 7, 10 

1, 7, 6 
1, 9, 7 
1, 9, 7 
1, 7 
1 

1, 7 
1, 7, 2 

1, 6, 9, 7 
1, 7, 9 
1, 7, 8 

7, 2, 1, 5 
1, 7 

.38, .20, .18, .14 
.36, .20, .19 

.35, .20 
.26, .26, .14 

.42, .16 
.36, .24, .18 

.33, .23, .22, .16 
.41, .28, .19 
.27, .21, .16 
.31, .19, .17 

.35, .25 
.39 

.39, .27 
.30, .24, .18 

.38, .30, .25, .19 
.32, .18, .17 
.41, .24, .18 

.29, .26, .23, .18 
.39 .19 

3.6 
3.2 
1.8 
3.1 
1.9 
2.2 
4.4 
2.3 
2.2 
2 

2.3 
2.3 
2.0 
2.7 
5.6* 
2.2 
2.7 
3.5 
3.2 

หมายเหตุ: ค่าเบตา้ทุกตัวมีนยัส าคัญที่ .05 และ *มีเปอร์เซ็นแตกต่างตั้งแต่ 5.0% ขึ้นไป 
ตัวท านายที่ 1 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์                      ตวัท านายที่ 5 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด   ตัวท านายที ่9  คือ  ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
ตัวท านายที่ 2 คือ การประเมินแก่นแหง่ตน              ตัวท านายที ่6 คือ  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล   ตัวท านายที ่10 คือ  ความเครียดในการเรียน 
ตัวท านายที่ 3 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน        ตัวท านายที ่7 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี ่    ตัวท านายที ่11 คือ  ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 
ตัวท านายที่ 4 คือ เอกลักษณ์แห่งอีโก ้         ตัวท านายที ่8 คือ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.22) แสดงให้เห็นค่า VIF 
ของตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 11 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance 
ของตัวท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า 
ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ จึงมีน้อย 
และสามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ตารางท่ี 3.22 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ จาก
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับ
การเรียนในกลุ่มรวม 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ดูตาราง 3.21) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 11 ตัวนี้ 

สามารถท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนได้ 27.1% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจาก

มากไปน้อย คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 

และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .38, .20, .18 และ .14 ตามล าดับ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 18.27 3.36  5.44 0.00      

การสนับสนุนจากอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ 

0.01 0.03 0.01 0.34 0.73 0.21 0.01 0.01 0.81 1.24 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนฯ 

-0.04 0.02 -0.07 -1.51 0.13 0.11 -0.07 -0.06 0.63 1.59 

การสนับสนุนจากเพื่อน/รุ่นพี่ 0.08 0.02 0.18 4.47 0.00 0.29 0.19 0.17 0.83 1.20 

ความคาดหวังจากครอบครัวฯ -0.06 0.03 -0.08 -1.81 0.07 0.07 -0.08 -0.07 0.65 1.54 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 0.25 0.04 0.33 6.50 0.00 0.43 0.27 0.24 0.56 1.79 

การประเมินแก่นฯ  0.04 0.04 0.06 1.01 0.31 0.32 0.04 0.04 0.37 2.69 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน -0.02 0.03 -0.04 -0.64 0.52 0.25 -0.03 -0.02 0.41 2.45 

เอกลักษณ์แห่งอีโก้ 0.01 0.03 0.01 0.22 0.83 0.28 0.01 0.01 0.34 2.96 

ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 0.10 0.03 0.17 2.94 0.00 0.32 0.13 0.11 0.42 2.38 

ความเครียดในการเรียน 0.04 0.03 0.08 1.47 0.14 -0.20 0.06 0.06 0.42 2.36 

ความเชื่ออ านาจในตนด้านการ
เรียน 

0.03 0.03 0.06 0.92 0.36 0.28 0.04 0.03 0.32 3.11 
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   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.21) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 11 

ตัวนี้ สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นลูกคนเดียว โดยท านายได้ 42.3% มีล าดับ

ตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี การประเมินแก่น

แห่งตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ซึ่งมีค่าเบต้า

เท่ากับ .29, .26, .23 และ .18 ตามล าดับ กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ กลุ่ม

นักศึกษาเพศชาย โดยท านายได้ 37.5% ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .36, 

.20 และ .19 ตามล าดับ 

กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 3 ตัว ตัวท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่บิดามีระดับ

การศึกษาต่ า โดยท านายได้เพียง 20.9% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งมีค่า

เบต้าเท่ากับ .39  

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 20.6% ถึง 35.9% ส าหรับ

การเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน พบว่าคู่ที่มี

ความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 6 คู่  คือ 1) เพศชายกับ เพศหญิง (37.5% และ 22.7% 

ตามล าดับ) 2) เป็นลูกคนแรกกับไม่ใช่ลูกคนแรก (29.5% และ 22.4% ตามล าดับ) 3) บิดาการศึกษา

ต่ ากับบิดามีการศึกษาสูง (20.9% และ 33.3% ตามล าดับ) 4) มารดาการศึกษาต่ ากับมารดา

การศึกษาสูง (27.1% และ 35.9% ตามล าดับ) 5) พ่ีน้องการศึกษาต่ ากว่า ม.6 กับพี่น้องการศึกษาสูง

กว่า ม.6 (25.7% และ 30.2% ตามล าดับ) 6) เป็นลูกคนเดียวกับไม่ใช่ลูกคนเดียว (42.3% และ 

22.6% ตามล าดับ) 

ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนมีตัว

ท านายที่ส าคัญในแต่ละชุดตัวท านาย คือ 1) ตัวท านายในชุดจิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ 

เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี  

2) ตัวท านายส าคัญในชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 3) ตัวท านายที่

ส าคัญในชุดรวมเรียงล าดับจากมากไปน้อย  คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจาก

เพ่ือน/รุ่นพ่ี ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และ 4) ตัวท านาย

ชุดที่ 3 สามารถท านายได้มากกว่าตัวท านายชุดที่ 1 หรือ 2 อยู่ 5.6 % ผลเช่นนี้พบในกลุ่มย่อยเพียง

กลุ่มเดียว คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามีระดับการศึกษาสูง 

 

 



 

 

113 

3.4.3 ผลการท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ 
และจิตลักษณะตามสถานการณ์เป็นตัวท านาย 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน มาท า

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น (Enter and stepwise) โดยมีตัวท านายชุด
ที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัว ร่วมกับสถานการณ์อีก 4 ตัว รวมทั้งหมด 8 ตัวแปร ได้แก่แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การสนับสนุนทาง
สังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การสันบสนุ
นทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน ซึ่งการวิเคราะห์มี
รายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ดูตาราง 3.23) แสดงให้เห็นค่า VIF 
ของตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 8 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของ
ตัวท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า 
ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย 
และสามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ตารางที่ 3.23 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจ
ในการเรียนในกลุ่มรวม 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ดูตาราง 3.25) พบว่า จิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์

ทั้ง 8 ตัว สามารถท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน ได้ 31.1% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญ

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 6.30 3.21  1.96 0.05      

การสนับสนนุจากอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ 

0.08 0.04 0.08 1.99 0.05 0.26 0.09 0.07 0.82 1.22 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรกั -0.01 0.04 -0.02 -0.35 0.73 0.25 -0.02 -0.01 0.64 1.57 
การสนับสนนุจากเพื่อน/รุ่นพี ่ -0.01 0.03 -0.02 -0.39 0.70 0.18 -0.02 -0.01 0.83 1.20 
ความคาดหวังจากครอบครัวฯ -0.09 0.05 -0.08 -1.75 0.08 0.14 -0.08 -0.06 0.68 1.46 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ 0.30 0.06 0.23 4.93 0.00 0.47 0.21 0.18 0.57 1.76 
การประเมนิแก่นแห่งตน 0.19 0.07 0.16 2.87 0.00 0.45 0.12 0.10 0.40 2.53 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 0.16 0.05 0.17 3.27 0.00 0.40 0.14 0.12 0.49 2.04 

เอกลักษณแ์ห่งอีโก ้ 0.09 0.04 0.12 2.11 0.04 0.45 0.09 0.08 0.37 2.70 
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เรียงจากมากไปน้อย คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .23, .17, .13 และ .11 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.25) พบว่า กลุ่มที่จิตลักษณะเดิม
ร่วมกับสถานการณ์ทั้ง 8 ตัว สามารถท านายได้มากท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่บิดามีระดับการศึกษาสูง 
โดยท านายได้ 40.0% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .37, .26 และ 
.13  ตามล าดับ กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย โดยท านายได้ 
37.5% ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การประเมิน
แก่นแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .29, .25 
และ .22 ตามล าดับ 

กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 8 ตัว ตัวท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่อายุมาก โดย

ท านายได้เพียง 27.6% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึ่งมีค่าเบต้าคือ .23, .23 และ .15 ตามล าดับ  

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 28.1% ถึง 36.6% 

ส าหรับการเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน 

พบว่าคู่ท่ีมีความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 5 คู่ คือ 1) เพศชายกับเพศหญิง (37.5% และ 30.4% 

ตามล าดับ)  2) เกรดเฉลี่ยต่ ากับเกรดเฉลี่ยสูง (33.7% และ 28.1% ตามล าดับ) 3) อายุน้อยกับอายุ

มาก (35.4% และ 27.6% ตามล าดับ) 4) เป็นลูกคนแรกกับไม่ใช่ลูกคนแรก (36.3% และ 28.4% 

ตามล าดับ) 5) บิดาการศึกษาต่ ากับบิดาการศึกษาสูง (29.5% และ 40.0% ตามล าดับ)    

เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนมาท าการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตัวท านายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัว ได้แก่ 
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเครียดในการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.24) แสดงให้เห็นค่า VIF 
ของตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของตัว
ท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า ปัญหา
เรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย และ
สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 
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ตารางท่ี 3.24 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ จาก
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจใน
การเรียนในกลุ่มรวม 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ดูตาราง 3.25) พบว่า จิตลักษณะตามสถานการณ์ท้ัง 3 

ตัว สามารถท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนได้ 33.8% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญ คือ 

ความเครียดในการเรียน ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ -.37 และ .27 ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.25) พบว่า กลุ่มที่จิตลักษณะตาม

สถานการณ์ทั้ง 3 ตัว สามารถท านายได้มากท่ีสุด คือ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย โดยท านายได้ 47.4% มี

ล าดับตัวท านายที่ส าคัญ คือ ความเครียดในการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ -.68 กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การ

ท านายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาที่มารดามีระดับการศึกษาสูง โดยท านายได้ 40.1% ล าดับตัว

ท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ความเครียดในการเรียน และทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งมีค่า

เบต้าเท่ากับ -.36 และ .35 ตามล าดับ 

กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 3 ตัว ตัวท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสูง

และกลุ่มบิดาการศึกษาต่ า โดยท านายได้เพียง 27.3% เท่ากัน กลุ่มเกรดเฉลี่ยสูงมีล าดับตัวท านายที่

ส าคัญ คือ ความเครียดในการเรียน และทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ -.35, .22 

ตามล าดับ ส่วนกลุ่มบิดาการศึกษาต่ า มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญ คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และ

ความเครียดในการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ .36 และ -.21 ตามล าดับ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 42.27 4.14  10.20 0.00      

ทัศนคตทิี่ดีตอ่การเรียน 0.26 0.05 0.28 5.61 0.00 0.50 0.24 0.20 0.51 1.95 

ความเครียดในการเรียน -0.32 0.04 -0.37 -7.38 0.00 -0.54 -0.30 -0.26 0.49 2.04 

ความเชือ่อ านาจในตน
ด้านการเรียน 

0.01 0.05 0.01 0.18 0.86 0.46 0.01 0.01 0.40 2.53 
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ตารางท่ี 3.25  ผลการท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์เป็นตัวท านาย 
กลุ่ม จ านวน

คน 
ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8) ชุด 4 จิตลกัษณะตามสถานการณ์ (9-11) ชุด 5 รวมตัวแปรทั้งหมด  (1-11) % ท านาย 

แตกต่าง % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) 

รวม 
เพศชาย 
เพศหญิง 
เกรดเฉลี่ยต่ า 
เกรดเฉลี่ยสูง 
อายุน้อย 
อายุมาก 
สาย วิทยาศาสตร ์
สาย สังคมศาสตร ์
เป็นลูกคนแรก 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 
บิดาการศกึษาต่ า 
บิดาการศกึษาสูง 
มารดาการศกึษาต่ า 
มารดาการศกึษาสูง 
พี่น้องการศกึษาต่ ากว่า ม.6 
พี่น้องการศกึษาสูงกว่า ม.6 
เป็นลูกคนเดียว 
ไม่ใช่ลูกคนเดียว 

543 
123 
420 
273 
270 
292 
251 
189 
354 
302 
241 
180 
246 
300 
138 
359 
184 
163 
380 

31.1 
37.5 
30.4 
33.7 
28.1 
35.4 
27.6 
31.6 
33.1 
36.3 
28.4 
29.5 
40.0 
33.5 
36.6 
32.7 
32.6 
36.4 
32.0 

1, 2, 3, 4 
3, 2, 5 

1, 3, 2, 4, 8 
2, 1, 3, 4 
1, 4, 3 
1, 2, 5 
1, 4, 3 
2, 1, 7 

1, 4, 3, 5 
1, 2, 3 
4, 1 

4, 1, 5 
1, 4, 7 

1, 4, 5, 2 
1, 4, 8 
1, 2, 3 

4, 8, 3, 1 
1, 2 

3, 1, 4, 8, 2 

.23, .17, .13, .11 
.29, .25, .22 

.26, .15, .15, .14, .10 
.28, .24, .11, .11 

.24, .21, .15 

.30, .27, .11 

.23, .23, .15 

.30, .24, .14 
.24, .21, .14, .12 

.31, .24, .14 
.35, .19 

.24, .24, .18 

.37, .26, .13 
.26, .17, .16, .14 

.38, .34, .15 

.27, .23, .15 
.29, .26, .24, .21 

.44, .19 
.25, .18, .17, .17, .14 

33.8 
47.4 
30.7 
39.2 
27.3 
36.4 
33.7 
28.1 
37.2 
37.5 
29.7 
27.3 
35.5 
30.3 
40.1 
36.4 
29.8 
36.1 
32.2 

10, 9 
10 

9, 10 
10, 9 
10, 9 
10, 9 
9, 10 
10, 9 
10, 9 
10, 9 
10, 9 
9, 10 
10, 9 
10, 9 
10, 9 
10, 9 
9, 10 
10, 9  
10, 9 

-.37, .27 
-.68 

.31, -.30 
-.38, .33 
-.35, .22 
-.46, .21 
.39, -.24 
-.35, .22 
-.38, .30 
-.38, .29 
-.35, .25 
.36, -.21 
-.44, .21 
-.37, .23 
-.36, .35 
-.41, .25 
.32, -.29 
-.36, .27 
-.37, .27 

40.2 
52.9 
38.1 
45.4 
34.6 
45.5 
39.5 
40.4 
41.9 
44.5 
37.9 
34.4 
50.8 
39.8 
51.0 
42.2 
40.9 
46.5 
40.8 

10, 1, 9, 8 
10, 1, 5 

1, 10, 9, 8 
10, 9, 1, 8 

10, 1 
10, 1, 5 

9, 10, 1, 8 
10, 1 

10, 1, 9 
10, 1, 9 

10, 9, 8, 1 
9, 5, 2 

10, 1, 3, 7, 9 
10, 1, 5, 9 
10, 1, 9, 8 
10, 1, 9 

9, 10, 8, 1 
1, 10 

10, 9, 1, 8 

-.33, .26, .22, .12 
-.55, .16, .14 

.28, -.27, .25, .14 
-.33, .27, .25, .12 

-.38, .29 
-.42, .27, .14 

.39, -.22, .22, .16 
-.39, .32 

-.34, .21, .20 
-.33, .29, .16 

-.33, .28, .22, .20 
.37, .18, .16 

-.40, .40, .18, .13, .13 
-.30, .25, .15, .12 
-.33, .34, .27, .20 

-.36, .26, .14 
.30, -.30, .26, .26 

.38, -.37 
-.34, .27, .24, .19 

9.1* 
15.4* 
7.7* 
11.7* 
6.5* 
10.1* 
11.9* 
8.8* 
8.8* 
8.2* 
9.5* 
4.9 

10.8* 
6.3* 
14.4* 
9.5* 
8.3* 
10.1* 
8.8* 

หมายเหตุ: ค่าเบตา้ทุกตัวมีนยัส าคัญที่ .05 และ *มีเปอร์เซ็นแตกต่างตั้งแต่ 5.0% ขึ้นไป 
ตัวท านายที่ 1 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์                      ตวัท านายที่ 5 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด   ตัวท านายที ่9  คือ   ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
ตัวท านายที่ 2 คือ การประเมินแก่นแหง่ตน              ตัวท านายที ่6 คือ  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล   ตัวท านายที ่10 คือ  ความเครียดในการเรียน 
ตัวท านายที่ 3 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน        ตัวท านายที ่7 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี ่    ตัวท านายที ่11 คือ  ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 
ตัวท านายที่ 4 คือ เอกลักษณ์แห่งอีโก ้         ตัวท านายที ่8 คือ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 
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พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 28.1% ถึง 39.2% 

ส าหรับการเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน 

พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 7 คู่ คือ 1) เพศชายกับเพศหญิง (47.4% และ 30.7% 

ตามล าดับ) 2) เกรดเฉลี่ยต่ ากับเกรดเฉลี่ยสูง (39.2% และ 27.3% ตามล าดับ) 3) สายวิทยาศาสตร์

กับสายสังคมศาสตร์ (28.1% และ 37.2% ตามล าดับ) 4) เป็นลูกคนแรกกับไม่ใช่ลูกคนแรก (37.5% 

และ 29.7% ตามล าดับ) 5) บิดาการศึกษาต่ ากับบิดาการศึกษาสูง (27.3% และ 35.5% ตามล าดับ) 

6) มารดาการศึกษาต่ ากับมารดามีการศึกษาสูง (30.3% และ 40.1% ตามล าดับ) 7) พ่ีน้องการศึกษา

ต่ ากว่า ม.6 กับพ่ีน้องการศึกษาสูงกว่า ม.6 (36.4% และ 29.8% ตามล าดับ) 

เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนมาท าการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้น โดยมีตัวท านายชุดที่ 5  คือ การรวมชุดตัวท านายที่ 3 จิตลักษณะ
เดิมร่วมกับสถานการณ์ทั้งหมด 8 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การสันบสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความ
คาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และตัวท านายชุดที่ 4 จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร 
ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเครียดในการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน รวม
เป็นตัวท านายทั้งสิ้น 11 ตัวแปร ซึ่งผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter (ตาราง 3.26) แสดงให้เห็นค่า VIF 
ของตัวท านายจิตลักษณะแต่ละตัว จ านวน 11 ตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10 รวมทั้งค่า Tolerance ของ
ตัวท านายแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จึงสรุปได้ว่า 
ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไประหว่างตัวท านายในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีน้อย 
และสามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อย่างน่ามั่นใจ 

ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ดูตาราง 3.25) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 11 ตัวนี้ 

สามารถท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนได้ 40.2% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจาก

มากไปน้อย คือ ความเครียดในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และความ

คาดหวังจากครอบครัวในการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ -.33, .26, .22 และ .12 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.26 ผลแสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจ
ในการเรียนในกลุ่มรวม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 18 กลุ่มย่อย (ตาราง 3.25) พบว่า กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 11 

ตัวนี้ สามารถท านายได้มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาเพศชาย โดยท านายได้ 52.9% มีล าดับตัวท านาย

ที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ความเครียดในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทาง

สังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ -.55, .16 และ .14 ตามล าดับ กลุ่มที่มี

เปอร์เซ็นต์การท านายสูงรองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาที่มารดามีระดับการศึกษาสูง โดยท านายได้ 

51.0% ล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ความเครียดในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ  

-.33, .34, .27 และ .20 ตามล าดับ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized Coefficients Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 32.69 4.93  6.63 0.00      

การสนับสนนุจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาฯ 

0.06 0.04 0.06 1.50 0.13 0.26 0.06 0.05 0.81 1.24 

การอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนนุฯ 

-0.01 0.03 -0.01 -0.21 0.83 0.25 -0.01 -0.01 0.63 1.59 

การสนับสนนุจาก
เพื่อน/รุน่พี ่

-0.01 0.03 -0.01 -0.37 0.71 0.18 -0.02 -0.01 0.83 1.20 

ความคาดหวังจาก
ครอบครัวฯ 

-0.13 0.05 -0.11 -2.74 0.01 0.14 -0.12 -0.09 0.65 1.54 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ 0.31 0.06 0.24 5.39 0.00 0.47 0.23 0.18 0.56 1.79 

การประเมนิแก่นฯ  0.05 0.06 0.05 0.83 0.40 0.45 0.04 0.03 0.37 2.69 

ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

0.02 0.05 0.02 0.37 0.71 0.40 0.02 0.01 0.41 2.45 

เอกลักษณแ์ห่งอีโก ้ 0.00 0.04 0.00 0.07 0.95 0.45 0.00 0.00 0.34 2.96 

ทัศนคตทิี่ดีตอ่การเรียน 0.20 0.05 0.21 4.13 0.00 0.50 0.18 0.14 0.42 2.38 

ความเครียดในการ
เรียน 

-0.28 0.04 -0.33 -6.40 0.00 -0.54 -0.27 -0.21 0.42 2.36 

ความเชือ่อ านาจในตน
ด้านการเรียน 

-0.03 0.05 -0.04 -0.70 0.48 0.46 -0.03 -0.02 0.32 3.11 
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กลุ่มที่ตัวท านายทั้ง 3 ตัว ตัวท านายได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาที่บิดามีระดับ

การศึกษาต่ า โดยท านายได้เพียง 34.4% มีล าดับตัวท านายที่ส าคัญ คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การ

สนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด และการประเมินแก่นแห่งตน ซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ 

.37, .18 และ .16 ตามล าดับ 

พิสัยเปอร์เซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลือมีค่าระหว่าง 34.6% ถึง 50.8% 

ส าหรับการเปรียบเทียบการท านายในกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระชั้นรองตัวดียวกัน 

พบว่าคู่ท่ีมีความแตกต่างกันเกิน 5% มีจ านวน 7 คู่ คือ 1) เพศชายกับเพศหญิง (52.9% และ 38.1% 

ตามล าดับ) 2) เกรดเฉลี่ยต่ ากับเกรดเฉลี่ยสูง (45.4% และ 34.6% ตามล าดับ) 3) อายุน้อยกับอายุ

มาก (45.5% และ 39.5% ตามล าดับ) 4) เป็นลูกคนแรกกับไม่ใช่ลูกคนแรก (44.5% และ 37.9% 

ตามล าดับ) 5) บิดาการศึกษาต่ ากับบิดาการศึกษาสูง (34.4% และ 50.8% ตามล าดับ) 6) มารดา

การศึกษาต่ ากับมารดาการศึกษาสูง (39.8% และ 51.0% ตามล าดับ) 7) เป็นลูกคนเดียวกับไม่ใช่ลูก

คนแรก (46.5% และ 40.8% ตามล าดับ) 

ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนมีตัว

ท านายที่ส าคัญในแต่ละชุดตัวท านาย คือ 1) ตัวท านายในชุดจิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ 

เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ 2) ตัวท านายส าคัญในชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ 

ความเครียดในการเรียนและทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 3) ตัวท านายที่ส าคัญในชุดรวมเรียงล าดับจาก

มากไปน้อย คือ ความเครียดในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และความ

คาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และ 4) ตัวท านายชุดที่ 3 สามารถท านายได้มากกว่าตัวท านายชุด

ที่ 1 หรือ 2 อยู่ 9.1 % ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม ส่วนในกลุ่มย่อยพบว่า มีเพียงกลุ่มเดี่ยวเท่านั้นที่มี

เปอร์เซนการท านายอยู่ที่ 4.9 % คือ กลุ่มบิดาการศึกษาต่ า และกลุ่มย่อยที่เหลือทุกกลุ่มมีค่าการ

ท านายมากว่า 5 % ขึ้นไป 
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3.5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะ
เดิม กลุ่มสถานการณ์ จิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมมุ่งมั่นในการ
เรียน ตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลังที่ส าคัญ 

 ในส่วนนี้ เป็นการวิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of 
Variance) ของคะแนนตัวแปร 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มจิตลักษณะเดิม จ านวน 4 ตัวแปร (แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และเอกลักษณ์แห่งอีโก้) 2) กลุ่ม
สถานการณ์ จ านวน 4 ตัวแปร (การสันบสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การอบรมเลี้ยง
ดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี และความคาดหวังจาก
ครอบครัวในการเรียน) 3) กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ จ านวน 3 ตัวแปร (ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียน ความเครียดในการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน) และ 4) กลุ่มพฤติกรรม
มุ่งมั่นในการเรียน จ านวน 3 ตัวแปร (พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน พฤติกรรมอุทิศตนให้กับ
การเรียน พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน) รวมเป็น 14 ตัวแปร และมีตัวแปรอิสระที่เป็นลักษณะชีว
สังคมภูมิหลังที่ส าคัญ คือ เพศ เกรดเฉลี่ย สาขาที่เรียน ระดับการศึกษามารดา ล าดับพ่ีน้อง และ
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.5.1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนตัวแปรสถานการณ์ 
จิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน ตาม 
เพศ เกรดเฉลี่ยและสาขาที่เรียน 

ในส่วนนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง โดยใช้ตัวแปรอิสระ 3 ตัว
แปรได้แก่ 1) เพศ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ เพศชาย มีจ านวน 123 คน (22.7%) เพศหญิง มี
จ านวน 240 คน (77.3%) 2) เกรดเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 2.92 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 เมื่อใช้ค่ามัธยฐานเป็นเกณฑ์แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ปรากฏว่า 
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ าหรือเท่ากับ 2.92 มีจ านวน 273 คน (50.3%) และกลุ่มนักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยสูงโดยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.93 มีจ านวน 270 คน (49.7%) และ 3) สาขา ที่เรียนแบ่งเป็น
นักศึกษาที่เรียนสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จ านวน 189 คน (34.8%) และนักศึกษาที่เรียนสาขาที่
เกี่ยวกับสายสังคมศาสตร์ จ านวน 354 คน (65.2%) 
  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมอุทิศตน
ให้กับเรียน ตามเพศ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ปรากฏว่า 
พฤติกรรมอุทิศตนให้กับเรียน แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว เพียง 1 ตัวแปร คือ เกรดเฉลี่ย 
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง มี
พฤติกรรมอุทิศตนให้กับเรียนมากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า และไม่พบว่าคะแนนพฤติกรรม
อุทิศตนให้กับเรียนแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบสองทางและสามทาง   
  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจ
ในการเรียน ตามเพศ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ปรากฏว่า 
พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว เพียง 1 ตัวแปร คือ เกรด
เฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย
สูง มีพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนมากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า และไม่พบว่าคะแนน
พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบสองทางและแบบสามทาง   
  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนุนและใช้เหตุผล ตามเพศ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้
ปรากฏว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว
จ านวน 2 ตัวแปร คือ คือ เพศ และสาขาที่เรียน (ตารางที่ 3.27) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่ง
ตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า 1) กลุ่มนักศึกษาเพศหญิงได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ
ใช้เหตุผลมากกว่ากลุ่มนักศึกษาเพศชาย และ 2) นักศึกษาสายสังคมศาสตร์ได้รับการอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมากกว่ากลุ่มนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และไม่พบว่าคะแนนการอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบสองทางและแบบสามทาง   

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่ ตามเพศ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ปรากฏ
ว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง 1 ตัวแปร คือ 
คือ เกรดเฉลี่ย (ตารางที่ 3.27) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า 
กลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูงมีการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ีมากกว่ากลุ่มเกรดเฉลี่ยต่ า และไม่
พบว่าคะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ีแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบสองทางและ
แบบสามทาง   

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความคาดหวังจาก
ครอบครัวในการเรียน ตามเพศ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ปรากฏ
ว่า ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง 1 ตัวแปร คือ 
คือ สาขาที่เรียน (ตารางที่ 3.27) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า 
กลุ่มนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ได้รับความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียนมากกว่ากลุ่มนักศึกษา
สายวิทยาศาสตร์ และไม่พบว่าคะแนนความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียนแปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบสองทางและแบบสามทาง   



 

 

122 

ตารางท่ี 3.27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ จิตลักษณะ
เดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน ตามเพศ เกรดเฉลี่ย 
และสาขาที่เรียน (ตอน 1) และคะแนนของตัวแปรสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม จิต
ลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรม (ตอน 2) 

(ตอน 1) 

กลุ่ม 
จ านวน

คน 

แสดงค่า F 

เพศ 
เกรด
เฉลี่ย 

สาขา 
กxข กxค ขxค กxขxค 

ก ข ค 
พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 543 0.11 3.19 1.10 1.46 0.28 0.01 1.35 

พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 543 0.88 5.72* 2.17 0.45 1.74 0.00 0.00 
พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 543 0.33 6.30* 2.74 0.00 1.02 0.14 0.874 
การสนับสนุนทางสังคมจากอ.ที่ปรึกษาฯ 543 0.53 0.46 1.76 1.29 0.52 0.61 0.02 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนฯ 543 5.41* 0.27 7.82** 0.03 3.06 1.47 0.28 

การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่ 543 0.06 10.68*** 1.78 1.69 0.05 0.12 0.65 
ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 543 2.45 0.17 6.53** 0.13 0.06 0.00 0.00 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 543 0.11 2.54 0.06 0.03 0.36 0.00 0.96 
การประเมินแก่นแห่งตน 543 0.99 11.46*** 0.64 0.93 0.01 0.12 0.16 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 543 5.23* 4.24* 12.93*** 1.00 2.26 0.28 2.65 
เอกลักษณ์แห่งอีโก้ 543 1.69 7.69** 0.23 0.22 0.13 3.25 0.02 
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 543 0.03 6.62** 7.87** 2.18 0.11 0.17 2.13 
ความเครียดในการเรียน 543 0.00 5.27* 5.05* 0.05 0.06 0.22 1.44 
ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 543 2.47 14.81*** 4.42* 0.08 0.00 0.01 1.17 

หมายเหตุ: *p<.05;**p<.01; และ ***p<.001 

(ตอน 2) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปร
อิสระ 

คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรตาม 

กลุ่มที่มีคะแนนมาก กลุ่มที่มีคะแนนน้อย 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% CI 
Upper 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% CI 
Upper 

พฤติกรรม
กระตือรือร้น 
ในการเรียน 

เพศ หญิง 50.866 0.335 50.208 51.523 ชาย 50.624 0.667 49.313 51.934 
เกรดเฉลี่ย สูง 51.411 0.569 50.294 52.529 ต่ า 50.078 0.484 49.128 51.028 

สาขา สังคม 51.136 0.401 50.347 51.925 วิทย์ 50.353 0.629 49.117 51.590 
พฤติกรรมอุทิศ
ตนให้กับการ

เรียน 

เพศ ชาย 41.103 0.515 40.091 42.114 หญิง 40.561 0.258 40.054 41.069 
เกรดเฉลี่ย* สูง 41.52 0.430 50.294 52.529 ต่ า 40.14 0.370 49.128 51.028 

สาขา วิทย์ 41.256 0.486 40.302 42.210 สังคม 40.407 0.310 39.799 41.016 
พฤติกรรมจด
จ่อใส่ใจในการ

เรียน 

เพศ ชาย 43.928 0.838 42.281 45.574 หญิง 43.757 0.421 42.930 44.583 
เกรดเฉลี่ย* สูง 45.020 0.715 43.616 46.424 ต่ า 42.664 0.608 41.470 43.858 

สาขา สังคม 44.619 0.504 43.628 45.609 วิทย์ 43.066 0.791 41.512 44.619 

การสนับสนุนทาง
สังคมจาก อจ.ที่
ปรึกษา/ใกล้ชิด 

เพศ ชาย 42.203 0.808 40.616 43.791 หญิง 41.544 0.406 40.747 42.341 

เกรดเฉลี่ย สูง 42.180 0.689 40.827 43.533 ต่ า 41.567 0.586 40.416 42.718 

สาขา วิทย์ 42.474 0.762 40.976 43.972 สังคม 41.273 0.486 40.318 42.228 
การอบรมเลี้ยง

ดูแบบรัก
เพศ* หญิง 55.079 0.518 54.062 56.096 ชาย 52.394 1.031 50.368 54.420 

เกรดเฉลี่ย สูง 54.037 0.879 52.310 55.763 ต่ า 53.436 0.748 51.967 54.904 
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สนับสนนุฯ สาขา* สังคม 55.350 0.621 54.131 56.568 วิทย์ 52.123 0.973 50.212 54.034 
การสนบัสนุน
ทางสังคมจาก
เพื่อน/รุ่นพ่ี 

เพศ หญิง 46.090 1.146 43.839 48.342 ชาย 46.090 1.146 43.839 48.342 
เกรดเฉลี่ย* สูง 48.344 0.977 46.425 50.264 ต่ า 44.153 0.831 42.521 45.786 

สาขา วิทย์ 47.104 1.081 44.979 49.228 สังคม 45.394 0.690 44.039 46.749 
ความคาดหวัง
จากครอบครัว
ในการเรียน 

เพศ หญิง 55.883 0.361 55.175 56.591 ชาย 54.624 0.718 53.213 56.035 
เกรดเฉลี่ย ต่ า 55.417 0.521 54.394 56.440 สูง 55.090 0.612 53.887 56.293 

สาขา* สังคม 56.281 0.432 55.431 57.130 วิทย์ 54.227 0.678 52.895 55.558 

แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธ์ิ 

เพศ หญิง 52.180 0.332 51.527 52.833 ชาย 51.933 0.662 50.632 53.234 

เกรดเฉลี่ย สูง 52.646 0.565 51.537 53.755 ต่ า 51.466 0.480 50.523 52.409 

สาขา วิทย์ 52.147 0.625 50.919 53.374 สังคม 51.966 0.399 51.183 52.749 

การประเมิน
แก่นแห่งตน 

เพศ หญิง 49.440 0.367 48.719 50.160 ชาย 48.628 0.731 47.192 50.063 
เกรดเฉลี่ย* สูง 50.418 0.623 49.194 51.641 ต่ า 47.650 0.530 46.609 48.690 

สาขา วิทย์ 49.360 0.689 48.006 50.715 สังคม 48.707 0.440 47.843 49.571 
ลักษณะมุ่ง

อนาคต 
ควบคุมตน 

เพศ* หญิง 53.135 0.430 52.291 53.980 ชาย 50.944 0.857 49.261 52.627 
เกรดเฉลี่ย* สูง 53.027 0.730 51.593 54.462 ต่ า 51.052 0.621 49.832 52.272 

สาขา* สังคม 53.763 0.515 52.750 54.776 วิทย์ 50.316 0.808 48.729 51.904 

เอกลักษณ ์
แห่งอีโก ้

เพศ หญิง 80.135 0.596 78.964 81.306 ชาย 78.406 1.188 76.073 80.739 
เกรดเฉลี่ย* สูง 81.113 1.012 79.124 83.101 ต่ า 77.428 0.861 75.737 79.119 

สาขา สังคม 79.591 0.715 78.187 80.994 วิทย์ 78.950 1.120 76.750 81.151 

ทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียน 

เพศ หญิง 51.032 0.437 50.173 51.891 ชาย 50.875 0.872 49.163 52.587 
เกรดเฉลี่ย* สูง 52.208 0.743 50.749 53.667 ต่ า 49.699 0.632 48.458 50.940 

สาขา* สังคม 52.321 0.524 51.291 53.351 วิทย์ 49.586 0.822 47.971 51.201 

ความเครียดใน
การเรียน 

เพศ หญิง 39.525 0.490 38.562 40.488 ชาย 39.496 0.977 37.577 41.415 
เกรดเฉลี่ย* ต่ า 40.766 0.708 39.375 42.157 สูง 38.256 0.833 36.620 39.891 

สาขา* วิทย์ 40.738 0.922 38.928 42.549 สังคม 38.283 0.588 37.129 39.438 
ความเช่ือ

อ านาจในตน
ด้านการเรียน 

เพศ หญิง 65.402 0.510 64.399 66.405 ชาย 63.614 1.017 61.616 65.611 

เกรดเฉลี่ย* สูง 66.697 0.867 64.995 68.400 ต่ า 62.318 0.737 60.870 63.766 
สาขา* สังคม 65.704 0.612 64.502 66.907 วิทย์ 63.311 0.959 61.427 65.196 

หมายเหตุ: *กลุ่มตวัแปรอิสระที่มีนยัส าคัญที่ 0.5 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการประเมินแก่นแห่ง
ตน ตามเพศ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ปรากฏว่า การประเมิน
แก่นแห่งตนแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง 1 ตัวแปร คือ คือ เกรดเฉลี่ย (ตารางที่ 3.27) 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า กลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูงมีการ
ประเมินแก่นแห่งตนมากกว่ากลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ า และไม่พบว่าคะแนนการประเมินแก่นแห่งตน
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบสองทางและแบบสามทาง   

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน ตามเพศ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ปรากฏว่า ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัวทั้ง 3 ตัวแปร คือ คือ เพศ เกรดเฉลี่ย 
และสาขาที่เรียน (ตารางที่ 3.27) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า 
1) นักศึกษาเพศหญิงมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากกว่ากลุ่มนักศึกษาเพศชาย 2) นักศึกษาเกรด
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เฉลี่ยสูงมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากกว่ากลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ า และ 3) นักศึกษาสาย
สังคมศาสตร์มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากกว่านักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และไม่พบว่าคะแนน
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบสองทางและแบบสามทาง   

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเอกลักษณ์แห่งอีโก้ตาม
เพศ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ปรากฏว่า เอกลักษณ์แห่งอีโก้ 
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง 1 ตัวแปร คือ คือ เกรดเฉลี่ย (ตารางที่ 3.27) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า กลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูงมี
เอกลักษณ์แห่งอีโก้มากกว่ากลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ า และไม่พบว่าคะแนนเอกลักษณ์แห่งอีโก้
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบสองทางและแบบสามทาง   

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
ตามเพศ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ปรากฏว่า ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียน แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัวจ านวน 2 ตัวแปร คือ คือ เกรดเฉลี่ยและสาขาที่เรียน 
(ตารางที่ 3.27) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า กลุ่มนักศึกษา
เกรดเฉลี่ยสูงมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมากกว่ากลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ า และนักศึกษาสาย
สังคมศาสตร์มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมากกว่านักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และไม่พบว่าคะแนนทัศนคติ
ที่ดีต่อการเรียนแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบสองทางและแบบสามทาง   

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความเครียดในการ
เรียน ตามเพศ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ปรากฏว่า ความเครียด
ในการเรียน แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว จ านวน 2 ตัวแปร คือ เกรดเฉลี่ยและสาขาที่เรียน 
(ตารางที่ 3.27) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า 1) กลุ่มนักศึกษา
เกรดเฉลี่ยต่ ามีความเครียดในการเรียนมากกว่ากลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูง และ 2) นักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์มีความเครียดในการเรียนมากกว่านักศึกษาสายสังคมศาสตร์ และไม่พบว่าคะแนน
ความเครียดในการเรียนแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบสองทางและแบบสามทาง   

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความเชื่ออ านาจในตน
ด้านการเรียน ตามเพศ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ปรากฏว่า 
ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว จ านวน 2 ตัวแปร คือ 
เกรดเฉลี่ยและสาขาที่เรียน (ตารางที่ 3.27) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปร
อิสระนี้ พบว่า 1) กลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูงมีความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนมากกว่ากลุ่ม
นักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ า และ 2) นักศึกษาสายสังคมศาสตร์มีความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน
มากกว่านักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และไม่พบว่าคะแนนความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบสองทางและแบบสามทาง  



 

 

125 

3.5.2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนตัวแปรสถานการณ์ 
จิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน  
ตามระดับการศึกษามารดา ล าดับพี่น้อง และเพศ 

ในส่วนนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง โดยใช้ตัวแปรอิสระ 3 ตัว
แปรได้แก่ 1) ระดับการศึกษาของมารดา เมื่อใช่ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ 1) นักศึกษาที่มีมารดามีระดับการศึกษาต่ า (น้อยกว่าหรือเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) มีจ านวน 
300 คน (68.5%) 2) นักศึกษาที่มีมารดามีระดับการศึกษาสูง (มากกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) มี
จ านวน 138 คน (31.5%) 2) ล าดับพี่น้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.74 ค่ามัธยฐานเท่ากับ 2.00 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 เมื่อใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) นักศึกษาท่ีเป็นลูกคนแรก มีจ านวน 302 คน (55.6%) 2) นักศึกษาที่ไม่ใช่ลูกคนแรก มีจ านวน 241 
(44.4%)  และ 3) เพศ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ เพศชาย มีจ านวน 123 คน (22.7%) เพศหญิง มี
จ านวน 240 คน (77.3%)    

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจ
ในการเรียน ตามระดับการศึกษามารดา ล าดับพี่น้อง และเพศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็น
รุ่นแรกของครอบครัว ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ พบว่า พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนไม่แปรปรวนไป
ตามตัวแปรอิสระทีละตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่าง ล าดับพ่ีน้องและเพศ 
(ตารางที่ 3.28) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ (ตาราง 20 ภาคผนวก ข) 
พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 2 คู่ โดยมีคู่ส าคัญทั้ง 2 คู่ คือ 1)  ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย 
นักศึกษาที่ไม่ใช่ลูกคนแรก มีพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนมากกว่านักศึกษาเพศหญิง และ 2) ใน
กลุ่มนักศึกษาเพศชาย นักศึกษาที่ไม่ใช่ลูกคนแรก มีพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนมากกว่า
นักศึกษาที่เป็นลูกคนแรก  

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อน/รุ่นพี่  ตามระดับการศึกษามารดา ล าดับพี่น้อง และเพศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้  พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี 
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว เพียง 1 ตัวแปร คือ ระดับการศึกษาของมารดา เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า นักศึกษาที่มารดาการศึกษาสูงมีการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี มากกว่านักศึกษาที่มารดาการศึกษาต่ า นอกจากนี้ยังพบว่าคะแนนการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่าง ระดับ
การศึกษามารดาและเพศ (ตารางที่ 3.28) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ 
(ตาราง 21 ภาคผนวก ข) พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 1 คู่ คือ ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย 
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นักศึกษาที่มารดามีการศึกษาสูง ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ีมากกว่านักศึกษาที่
มารดาการศึกษาต่ า 

ตารางท่ี 3.28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ จิตลักษณะ
เดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์  และพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน ตามระดับ
การศึกษาของมารดา ล าดับพ่ีน้อง และเพศ (ตอน 1) และคะแนนของตัวแปร
สถานการณ์ จิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรม (ตอน 2) 

 (ตอน 1) 

กลุ่ม 
จ านวน

คน 

แสดงค่า F 

การศึกษา 
มารดา 

ล าดับ 
พี่น้อง 

เพศ 
กxข กxค ขxค กxขxค 

ก ข ค 

พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 543 0.00 0.46 0.00 0.34 0.06 0.01 0.03 
พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 543 0.06 1.37 1.65 0.02 1.23 3.35 0.12 
พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 543 0.66 2.72 0.41 1.32 0.00 5.89* 1.72 
การสนับสนุนทางสังคมจากอ.ที่ปรึกษาฯ 543 0.38 0.01 0.12 0.91 0.16 0.04 1.03 
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนฯ 543 1.29 0.65 1.91 0.01 0.02 1.52 0.00 
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่ 543 4.64* 1.26 0.06 0.83 7.51** 0.13 0.04 
ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 543 1.35 0.13 0.29 1.22 0.20 0.22 0.75 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 543 0.58 0.17 0.08 1.98 0.71 1.25 1.13 
การประเมินแก่นแห่งตน 543 0.56 0.26 0.43 0.03 0.69 1.11 1.72 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 543 3.44 0.32 1.70 2.43 0.52 0.06 2.10 
เอกลักษณ์แห่งอีโก้ 543 3.03 1.90 0.07 1.52 1.95 1.74 4.74 
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 543 1.85 0.00 0.56 6.05* 2.67 0.38 4.03* 
ความเครียดในการเรียน 543 1.20 0.13 0.05 0.92 0.28 0.05 2.66 
ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 543 2.07 0.03 0.30 2.43 0.84 0.00 1.61 

หมายเหตุ: *p<.05;**p<.01; และ ***p<.001 

 (ตอน 2) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปร
อิสระ 

คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรตาม 

กลุ่มท่ีมีคะแนนมาก กลุ่มท่ีมีคะแนนน้อย 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% CI 
Upper 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% CI 
Upper 

พฤติกรรม
กระตือรือร้น 
ในการเรียน 

กศ. มารดา สูง 50.997 0.669 49.682 52.311 ต่ า 50.985 0.458 50.085 51.885 

ล าดับพี่
น้อง 

ไม่ใช่ 
คนแรก 

51.265 0.588 50.109 52.421 คนแรก 50.717 0.558 49.620 51.814 

เพศ หญิง 51.012 0.388 50.249 51.776 ชาย 50.969 0.712 49.570 52.368 

พฤติกรรมอุทิศ
ตนให้กับการ

เรียน 

กศ. มารดา สูง 40.934 0.511 39.930 41.939 ต่ า 40.783 0.350 40.095 41.471 
ล าดับพี่
น้อง 

ไม่ใช่ 
คนแรก 

41.221 0.449 40.338 42.104 คนแรก 40.497 0.426 39.659 41.334 

เพศ ชาย 41.257 0.544 40.188 42.325 หญิง 40.461 0.297 39.878 41.044 

พฤติกรรมจด
จ่อใส่ใจในการ

เรียน 

กศ. มารดา ต่ า 44.592 0.562 43.487 45.697 สูง 43.782 0.821 42.168 45.395 
ล าดับพี่
น้อง 

ไม่ใช่ 
คนแรก 

45.008 0.722 43.589 46.427 คนแรก 43.366 0.685 42.020 44.712 

เพศ ชาย 44.504 0.873 42.787 46.220 หญิง 43.870 0.476 42.934 44.806 
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การสนับสนุน
ทางสังคมจาก 
อจ.ท่ีปรึกษา/

ใกล้ชิด 

กศ. มารดา สูง 42.078 0.768 40.569 43.588 ต่ า 41.506 0.526 40.472 42.540 
ล าดับพี่
น้อง 

คนแรก 41.839 0.641 40.579 43.098 
ไม่ใช่ 

คนแรก 
41.746 0.675 40.418 43.073 

เพศ หญิง 41.951 0.446 41.075 42.827 ชาย 41.634 0.817 40.027 43.240 

การอบรมเลี้ยง
ดูแบบรัก

สนับสนุนฯ 

กศ. มารดา สูง 55.238 1.063 53.149 57.328 ต่ า 53.778 0.728 52.347 55.209 
ล าดับพี่
น้อง 

คนแรก 55.025 0.887 53.282 56.768 
ไม่ใช่ 

คนแรก 
53.991 0.935 52.153 55.828 

เพศ หญิง 55.398 0.617 54.186 56.611 ชาย 53.617 1.131 51.394 55.841 

การสนับสนุน
ทางสังคมจาก
เพื่อน/รุ่นพี ่

กศ. 
มารดา* 

สูง 48.076 1.147 45.822 50.331 ต่ า 45.081 0.786 43.537 46.625 

ล าดับพี่
น้อง 

คนแรก 47.360 0.957 45.479 49.240 
ไม่ใช่ 

คนแรก 
45.797 1.009 43.814 47.780 

เพศ ชาย 46.743 1.221 44.344 49.142 หญิง 46.413 0.666 45.105 47.722 

ความคาดหวัง
จากครอบครัว
ในการเรียน 

กศ. มารดา สูง 56.281 0.730 54.846 57.715 ต่ า 55.254 0.500 54.272 56.237 
ล าดับพี่
น้อง 

คนแรก 55.924 0.609 54.728 57.121 
ไม่ใช่ 

คนแรก 
55.611 0.642 54.349 56.872 

เพศ หญิง 56.004 0.424 55.171 56.836 ชาย 55.531 0.777 54.005 57.058 

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์

กศ. มารดา ต่ า 52.640 0.460 51.735 53.544 สูง 52.018 0.672 50.697 53.339 

ล าดับพี่
น้อง 

ไม่ใช่ 
คนแรก 

52.494 0.591 51.333 53.656 คนแรก 52.163 0.561 51.061 53.265 

เพศ หญิง 52.444 0.390 51.678 53.211 ชาย 52.213 0.715 50.808 53.619 

การประเมิน
แก่นแห่งตน 

กศ. มารดา สูง 49.749 0.736 48.303 51.196 ต่ า 49.083 0.504 48.093 50.074 

ล าดับพี่
น้อง 

ไม่ใช่ 
คนแรก 

49.642 0.647 48.370 50.914 คนแรก 49.190 0.614 47.984 50.397 

เพศ หญิง 49.710 0.427 48.870 50.549 ชาย 49.123 0.783 47.584 50.662 

ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุม

ตน 

กศ. มารดา ต่ า 52.250 0.596 51.078 53.422 สูง 54.206 0.870 52.495 55.917 
ล าดับพี่
น้อง 

คนแรก 53.525 0.726 52.098 54.952 
ไม่ใช่ 

คนแรก 
52.931 0.765 51.426 54.435 

เพศ หญิง 53.915 0.505 52.922 54.908 ชาย 52.541 0.926 50.720 54.361 

เอกลักษณ ์
แห่งอีโก้ 

 

กศ. มารดา สูง 81.899 1.206 79.529 84.268 ต่ า 79.355 0.826 77.732 80.978 
ล าดับพี่
น้อง 

ไม่ใช่ 
คนแรก 

81.633 1.060 79.549 83.716 คนแรก 79.621 1.005 77.645 81.597 

เพศ หญิง 80.819 0.700 79.443 82.194 ชาย 80.435 1.283 77.914 82.956 

ทัศนคติท่ีดีต่อ
การเรียน 

กศ. มารดา สูง 52.618 0.853 50.942 54.294 ต่ า 51.214 0.584 50.066 52.361 
ล าดับพี่
น้อง 

ไม่ใช่ 
คนแรก 

51.940 0.750 50.466 53.413 คนแรก 51.892 0.711 50.494 53.290 

เพศ ชาย 52.304 0.907 50.521 54.087 หญิง 51.528 0.495 50.555 52.500 

ความเครียดใน
การเรียน 

กศ. มารดา ต่ า 39.198 0.673 37.875 40.522 สูง 37.891 0.983 35.958 39.823 
ล าดับพี่
น้อง 

คนแรก 38.759 0.820 37.147 40.371 
ไม่ใช่ 

คนแรก 
38.330 0.865 36.631 40.030 

เพศ  หญิง 38.683 0.571 37.561 39.805 ชาย 38.406 1.046 36.350 40.462 

ความเชื่อ
อ านาจในตน
ด้านการเรียน 

กศ. มารดา สูง 66.569 1.064 64.478 68.660 ต่ า 64.714 0.729 63.282 66.145 

ล าดับพี่
น้อง 

ไม่ใช่ 
คนแรก 

65.743 0.935 63.904 67.582 คนแรก 65.540 0.887 63.796 67.284 

เพศ หญิง 65.993 0.617 64.780 67.207 ชาย 65.289 1.132 63.065 67.514 

หมายเหตุ: *กลุ่มตวัแปรอิสระที่มีนยัส าคัญที่ 0.5 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
ตามระดับการศึกษามารดา ล าดับพี่น้อง และเพศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของ
ครอบครัว ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ พบว่า ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนไม่แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละ
ตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างระดับการศึกษาของมารดา และล าดับพ่ีน้อง 
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(ตารางที่ 3.28) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ พบว่า ไม่มีคู่ที่แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญ (ตาราง 22 ภาคผนวก ข) นอกจากนี้ค่าคะแนนยังแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสาม
ทางระหว่างระดับการศึกษามารดา ล าดับพ่ีน้อง และเพศ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ
ของ Scheffe’ พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 6 คู่ แต่เป็นคู่ที่ส าคัญเพียง 3 คู่ (ตาราง 23 
ภาคผนวก ข) ได้แก่ 1) ในกลุ่มนักศึกษามารดามีระดับการศึกษาสูง นักศึกษาที่ ไม่ใช่ลูกคนแรก 
นักศึกษาเพศชายมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมากกว่านักศึกษาเพศหญิง 2) ในกลุ่มนักศึกษามารดามี
ระดับการศึกษาสูง นักศึกษาเพศชาย นักศึกษาที่ไม่ใช่ลูกคนแรกมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมากกว่า
นักศึกษาที่เป็นลูกคนแรก และ 3) ในนักศึกษาที่ไม่ใช่ลูกคนแรกนักศึกษาเพศชาย กลุ่มนักศึกษา
มารดามีระดับการศึกษาสูงมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมากกว่านักศึกษาท่ีมารดามีระดับการศึกษาต่ า  

3.5.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนตัวแปรสถานการณ์ จิต
ลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน ตาม
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง เพศ และสาขาที่เรียน 
ส่วนนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง โดยใช้ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร

ได้แก่ 1) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง (ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา) เมื่อใช่ค่าเฉลี่ยเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) นักศึกษาที่มีผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่ า (น้อยกว่า
หรือเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) มีจ านวน 269 คน (66.7%) 2) นักศึกษาที่มีผู้ปกครองมีระดับ
การศึกษาสูง (มากกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจ านวน 
134 คน (33.3%) 2) เพศ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ เพศชาย มีจ านวน 123 คน (22.7%) เพศ
หญิง มีจ านวน240 คน (77.3%) และ 3) สาขา ที่เรียนแบ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนสาขาที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 189 คน (34.8%) และนักศึกษาที่เรียนสาขาท่ีเกี่ยวกับสายสังคมศาสตร์ จ านวน 
354 คน (65.2%) 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมอุทิศตน
ให้กับการเรียน ตามระดับการศึกษาผู้ปกครอง เพศ และสาขาที่เรียน ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ พบว่า พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนไม่
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว แต่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสามทางระหว่างระดับ
การศึกษาผู้ปกครอง เพศ และสาขาที่เรียน (ตารางที่ 3.29) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ
ของ Scheffe’ (ตาราง 24 ภาคผนวก ข) พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 4 คู่ แต่เป็นคู่ที่
ส าคัญ 3  คู่ ได้แก่ 1) ในกลุ่มนักศึกษาที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่ า นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษาเพศชาย มีพฤติกรรมอุทิศตนในการเรียนมากกว่านักศึกษาเพศหญิง 2) ในกลุ่มนักศึกษาเพศ 
ชาย นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่ า นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์มีพฤติกรรมอุทิศตนในการ



 

 

129 

หมายเหตุ: *p<.05;**p<.01; และ ***p<.001 
 

เรียนมากกว่านักศึกษาสายสังคมศาสตร์ และ3) ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่ ามีพฤติกรรมอุทิศตนในการเรียนมากกว่านักศึกษาที่
ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาสูง 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน ตามระดับการศึกษาผู้ปกครอง เพศ และสาขาที่เรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนแปรปรวนไป
ตามตัวแปรอิสระทีละตัว เพียง 1 ตัวแปร คือ สาขาที่เรียน (ตารางที่ 3.29) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มท่ีแบ่งตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า นักศึกษาสายสังคมศาสตร์กลับมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน มากกว่านักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ 
ตารางท่ี 3.29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ จิตลักษณะ

เดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน ตามระดับการศึกษา
ของผู้ปกครอง เพศ และสาขาที่เรียน (ตอน 1) และคะแนนของตัวแปรสถานการณ์ จิต
ลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรม (ตอน 2) 

 (ตอน 1) 

กลุ่ม 
จ านวน

คน 

แสดงค่า F 
ระดับ

การศึกษา
ผู้ปกครอง 

เพศ สาขา 
กxข กxค ขxค กxขxค 

ก ข ค 

พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 543 0.737 0.794 0.326 0.943 0.919 0.534 0.614 
พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 543 0.003 0.369 0.026 0.002 0.498 0.011 5.818* 
พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 543 0.404 0.027 0.778 0.000 0.849 0.174 0.02 
การสนับสนุนทางสังคมจากอ.ที่ปรึกษาฯ 543 0.205 0.017 1.229 1.250 0.038 0.003 0.561 
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนฯ 543 0.056 1.884 2.978 0.837 0.788 1.438 0.616 
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่ 543 1.72 0.603 0.038 0.714 3.086 0.008 2.783 
ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 543 0.554 0.95 0.278 0.52 0.72 0.548 0.891 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 543 3.742 0.011 0.147 0.181 0.225 0.480 0.129 
การประเมินแก่นแห่งตน 543 0.072 0.207 0.019 1.279 0.51 0.027 0.348 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 543 0.018 2.128 12.322*** 0.003 0.077 1.72 0.796 
เอกลักษณ์แห่งอีโก้ 543 0.028 0.153 0.357 0.944 0.145 0.065 0.961 
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 543 0.421 0.652 7.094** 2.307 1.012 0.012 0.293 
ความเครียดในการเรียน 543 0.027 0.001 3.582* 0.017 0.158 0.582 0.002 
ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 543 0.000 0.115 2.899 0.219 0.107 0.326 0.023 
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(ตอน 2) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปร
อิสระ 

คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรตาม 

กลุ่มท่ีมีคะแนนมาก กลุ่มท่ีมีคะแนนน้อย 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% CI 
Upper 

กลุ่ม Mean 
Std. 
Error 

95% CI 
Lower 

95% CI 
Upper 

พฤติกรรม
กระตือรือร้น 
ในการเรียน 

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง ต่ า 50.851 0.517 49.834 51.867  สูง 50.547  0.739 49.094 52.001 

เพศ หญิง 50.818 0.398 50.035  51.599  ชาย 50.581  0.809  48.989 52.173 
สาขา สังคม 51.143 0.527  50.106 52.180 วิทย ์ 50.255 0.731 48.816 51.694 

พฤติกรรม
อุทิศตนให้กับ 

การเรียน 

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง ต่ า 40.789 .395 40.013 41.566 สูง 40.749 .565 39.638 41.859 

เพศ ชาย 40.978 .619 39.762 42.194 หญิง 40.560 .304 39.962 41.157 
สาขา วิทย์ 40.824 .559 39.725 41.923 สังคม 40.714 .403 39.921 41.506 

พฤติกรรม 
จดจ่อใส่ใจใน 

การเรียน 

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง ต่ า 44.020 .627 42.787 45.253 สูง 43.325 .897 41.562 45.088 

เพศ หญิง 43.763 .482 42.815 44.711 ชาย 43.582 .982 41.651 45.513 
สาขา สังคม 44.155 .640 42.897 45.413 วิทย์ 43.190 .888 41.445 44.935 

การสนับสนุน
ทางสังคมจาก 
อจ.ท่ีปรึกษา/

ใกล้ชิด 

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง สูง 42.242 .848 40.574 43.910 ต่ า 41.773 .593 40.607 42.940 

เพศ ชาย 42.076 .929 40.249 43.908 หญิง  41.940 .456 41.042 42.837 

สาขา วิทย์ 42.581 .840 40.931 44.232 สังคม 41.434 .605 40.244 42.624 

การอบรมเลี้ยงดู
แบบรัก

สนับสนุนฯ 

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง สูง 54.115 1.175 51.805 56.242 ต่ า 53.777 0.822 52.161 55.392 

เพศ หญิง 54.926 0.632 53.687 56.172 ชาย 52.962 1.287 50.432 55.492 
สาขา สังคม 55.182 0.838 53.534 56.831 วิทย์ 52.709 1.163 50.423 54.995 

การสนับสนุน
ทางสังคมจาก
เพื่อน/รุ่นพี ่

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง สูง 47.392 1.262 44.911 49.873 ต่ า 45.372 0.883 43.637 47.107 

เพศ หญิง 46.980 0.679 45.646 48.315 ชาย 45.784 1.382 43.067 48.501 
สาขา วิทย์ 46.531 1.249 44.076 48.987 สังคม 46.233 0.901 44.462 48.004 

ความคาดหวัง
จากครอบครัว
ในการเรียน 

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง สูง 55.932 0.802 54.354 57.510 ต่ า 55.353 0.561 54.249 56.456 

เพศ หญิง 55.673 0.432 54.825 56.522 ชาย 55.611 0.879 53.883 57.339 
สาขา สังคม 56.174 0.573 55.048 57.300 วิทย์ 55.111 0.794 53.549 56.672 

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง ต่ า 53.070 0.517 52.053 54.088 สูง 51.324 0.740 49.870 52.778 

เพศ หญิง 52.245 0.398 51.463 53.027 ชาย  52.150 0.810 50.557 53.743 

สาขา สังคม 52.371 0.528 51.333 53.409 วิทย์ 52.024 0.732 50.585 53.464 

การประเมิน
แก่นแห่งตน 

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง ต่ า 49.395 0.570 48.275 50.516 สูง 49.129 0.815 47.526 50.731 

เพศ หญิง 49.448 0.438 48.626 50.350 ชาย 49.036 0.893 47.281 50.791 

สาขา สังคม 49.330 0.582 48.187 50.474 วิทย์ 49.194 0.807 47.608 50.780 

ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุม

ตน 

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง สูง 52.641 0.955 50.764 54.519 ต่ า 52.485 0.688 51.172 53.798 

เพศ หญิง 53.413 0.514 52.403 54.423 ชาย 51.713 1.046 49.657 53.770 
สาขา* สังคม 54.609 0.682 53.269 55.949 วิทย์ 50.518 0.945 48.659 52.376 

เอกลักษณ ์
แห่งอีโก้ 

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง สูง 80.029 1.339 77.397 82.661 ต่ า 79.755 0.936 77.915 81.596 

เพศ หญิง 80.212 0.720 78.796 81.628 ชาย 79.573 1.466 76.690 82.455 
สาขา สังคม 80.381 0.955 78.502 82.259 วิทย์ 79.404 1.325 76.799 82.009 

ทัศนคติท่ีดีต่อ
การเรียน 

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง สูง 51.818 0.934 49.982 53.654 ต่ า 51.078 0.653 49.794 52.362 

เพศ ชาย 51.908 1.023 49.897 53.919 หญิง 50.988 0.502 50.001 51.976 

สาขา* สังคม 52.966 0.667 51.655 54.276 วิทย์ 49.931 0.924 48.113 51.748 

ความเครียดใน
การเรียน 

วุฒิผู้ปกครอง ต่ า 39.338 0.752 37.859 40.816 สูง 39.121 1.075 37.007 41.234 
เพศ หญิง 39.246 0.578 38.109 40.383 ชาย 39.212 1.178 36.897 41.527 

สาขา* วิทย์ 40.471 1.064 38.379 42.563 สังคม 37.988 0.767 36.479 39.496 
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ความเชื่ออ านาจ
ในตนด้านการ

เรียน 

วุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง สูง 64.918 1.158 62.641 67.195 ต่ า 64.916 0.810 63.323 66.508 

เพศ หญิง 65.156 0.623 63.931 66.381 ชาย 64.677 1.269 62.183 67.171 

สาขา สังคม 66.120 0.827 64.495 67.745 วิทย์ 63.713 1.146 61.640 65.967 

หมายเหตุ: *กลุ่มตวัแปรอิสระที่มีนยัส าคัญที่ 0.5 

  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียน ตามระดับการศึกษาผู้ปกครอง เพศ และสาขาที่เรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่น
แรกของครอบครัว ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนแปรปรวนไปตามตัวแปร
อิสระทีละตัว เพียง 1 ตัวแปร คือ สาขาที่เรียน (ตารางที่ 3.29)  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่ง
ตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า นักศึกษาสายสังคมศาสตร์มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมากกว่านักศึกษา
สายวิทยาศาสตร์ 

  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความเครียดในการ
เรียน ตามระดับการศึกษาผู้ปกครอง เพศ และสาขาที่เรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่น
แรกของครอบครัว ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ พบว่า ความเครียดในการเรียนแปรปรวนไปตามตัวแปร
อิสระทีละตัว เพียง 1 ตัวแปร คือ สาขาที่เรียน (ตารางที่ 3.29) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่ง
ตามระดับตัวแปรอิสระนี้ พบว่า นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์มีความเครียดในการเรียนมากกว่า
นักศึกษาสายสังคมศาสตร์ 

 
   



 

 

บทท่ี 4 
 

การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการ

เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว” ท าการศึกษาตัวแปรที่เป็นสาเหตุ

ทางด้านสถานการณ์และจิตลักษณะที่ส าคัญของพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว จ านวน 543 คน  ซ่ึงในบทนี้จะท าการสรุปและอภิปรายผลตาม

สมมติฐาน สรุปประเภทของกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง ข้อดีและข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะของการวิจัย

งานวิจัยนี้  ซึ่งมีการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(Correlation Analysis) เพ่ือการทดสอบสมมติฐานที่  1 2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) แบบ Enter และ Stepwise เพ่ือการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ

3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three Way Analysis of Variance) เพ่ือการทดสอบ

สมมติฐานที่ 4 ตามล าดับ รายละเอียดดังนี้ 

4.1 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 

สมมติฐานในงานวิจัยทั้ง 4 ข้อ ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดไว้แล้วในบทที่ 
3 ดังนั้น ในส่วนนี้จะได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน โดยสมมุติฐานที่ 1 ได้ท าการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สมมติฐานที่ 2 และ 3 ได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
ทั้งแบบ Enter และ Stepwise และสมมุติฐานที่ 4 ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1.1 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 1 

สมมุติฐานที่ 1 ในงานวิจัยนี้กล่าวว่า “พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนซึ่งประกอบด้วย 3 
ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน และพฤติกรรม
จดจ่อใส่ใจในการเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในปริมาณปานกลาง (r=.30 ถึง .49) ตามเกณฑ์
ของ (Cohen, 1988)” 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน กลุ่ม
ตัวอย่าง 543 คน (ตาราง 4.1) พบว่า ในกลุ่มตัวแปรพฤติกรรม พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน
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และพฤติกรรมจดจ่อใส่ ใจในการเรียน เป็นคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด (r= .572,  
p < .01) พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนและพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน เป็นคู่ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในล าดับรองลงมา (r= .551, p < .01) และพฤติกรรมจดใส่ใจในการเรียนกับ
พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน เป็นคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด (r= .438, p < .01) 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มพฤติกรรมมุ่งมั่นในการ
เรียน (N=543) 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 

ผลการวิเคราะห์ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มพฤติกรรม โดยใช้
เกณฑ์ระดับความสัมพันธ์ 3 ระดับ (Cohen, 1988) พบว่า พฤติกรรมจดใส่ใจในการเรียนและ
พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนมีค่า r=.438 ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนและพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนมีค่า r=.551 และ พฤติกรรม
จดจ่อใส่ใจในการเรียนและพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนนั้นมีค่า r= .572 ซึ่งทั้ง 2 คู่มีระดับ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการวิจัยสนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มพฤติกรรมมุ่งมั่น
ในการเรียนแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนมักเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมจด
จ่อใส่ใจในการเรียนมากและมีพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนมากตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมทั้ง 3 ด้านของนักศึกษายังคงเป็นอิสระจากกัน 

4.1.2 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 2 

สมมุติฐานที่ 2 ในงานวิจัยนี้กล่าวว่า “ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมจ านวน 4 ตัวแปร 
ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการประเมินแก่น
แห่งตน ร่วมกับตัวท านายกลุ่มสถานการณ์ 4 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา/
ใกล้ชิด การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล และ
ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน รวมเป็น 8 ตัวแปร สามารถท านาย ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 50.93 6.52 1   

2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.59 5.04 .551** 1  

3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 44.01 8.27 .572** .438** 1 
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ความเครียดในการเรียน หรือความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนได้มากกว่าตัวท านายจากกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งเพียงล าพังอย่างน้อย 5%” 

จากสมมุติฐานนี้คาดหวังว่า กลุ่มตัวท านายตัวที่รวมกลุ่มจิตลักษณะเดิมและ
สถานการณ์จ านวน 8 ตัวแปร สามารถท านายตัวแปรตามตัวใดตัวหนึ่งในสามตัวของกลุ่มจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ได้มากกว่ากลุ่มตัวท านายจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร หรือกลุ่มสถานการณ์ 4 ตัวแปร
ชุดใดชุดหนึ่งที่สูงที่สุดอย่างน้อย 5% โดยสมมุติฐานนี้มีพ้ืนฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 
(Endler & Magnusson, 1976) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ไม่พบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานในกลุ่ม
รวม แต่พบผลที่สนับสนุนสมมุติฐานเฉพาะในกลุ่มย่อยเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มนักศึกษาที่บิดามีระดับ
การศึกษาต่ า (ตาราง 3.4) โดยตัวท านายชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
และการประเมินแก่นแห่งตน เป็นตัวท านายส าคัญ มีค่าเบต้าเท่ากับ .58 และ .28 (ตามล าดับ) 
สามารถท านายทัศนคติที่ดีต่อการเรียนได้ 54.5% ส าหรับตัวท านายชุดที่ 2 สถานการณ์ พบว่า ความ
คาดหวังจากครอบครัวในการเรียนและการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล เป็นตัวท านาย
ส าคัญ มีค่าเบต้าเท่ากับ .44 และ .21 (ตามล าดับ) สามารถท านายทัศนคติที่ดีต่อการเรียนได้ 34.0% 
ขณะที่ตัวท านายชุดที่ 3 จิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การ
ประเมินแก่นแห่งตน และ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน เป็นตัวท านายส าคัญ มีค่าเบต้า
เท่ากับ .43 .30 และ .28 (ตามล าดับ) สามารถท านายทัศนคติที่ดีต่อการเรียนได้ 61.3% ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่า ตัวท านายชุดที่ 3 สามารถท านายได้มากกว่าตัวแปรชุดที่ 1 หรือ 2 ตามล าพังได้ 6.8 %  
(ภาพ 4.1) 

ผลการวิเคราะห์ในข้อมูลชุดที่ 3 จิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ พบว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน มีความส าคัญเป็นล าดับแรก มีค่าเบต้า เท่ากับ .43 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กัญญาวดี แสงงาม (2560) ที่ศึกษา ปัจจัยเชิงเหตุของจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมืองของ
นักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นตัวท านายส าคัญล าดับแรกของจิต
เคารพนับถือของนักศึกษาปริญญาตรี  มีค่าเบต้าเท่ากับ .57 เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ เบญจพร 
ประณีตวตกุล (2560) ท าการศึกษา ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและ
แพร่โรคในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นตัว
ท านายส าคัญล าดับแรกของทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรคในชีวิตประจ าวัน มีค่า
เบต้าเท่ากับ .50 และในการวิจัยของ รสนันท์ ณ นคร (2550) ท าการศึกษา ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณา
การทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมต้น 
พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นตัวท านายส าคัญล าดับแรกของทัศนคติต่อการออมเงิน มีค่า
เบต้าเท่ากับ .31 รวมทั้งในงานวิจัยของ กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ (2546) ท าการศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่
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เกี่ยวกับพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน เป็นตัวท านายส าคัญล าดับแรกของพฤติกรรมการรักษาความสะอาด มีค่าเบต้า เท่ากับ 
.30  

นอกจากนี้ยังพบว่า การประเมินแก่นแห่งตน เป็นตัวท านายที่ส าคัญล าดับที่สองในการ
ท านายทัศนคติที่ดีต่อการเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2558) ท าการ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมและศักยภาพของการเป็นนักวิจัยของบุคคลหลาย
ประเภท: ระดับปริญญาโท-เอก พบว่า การประเมินแก่นแห่งตน เป็นตัวท านายส าคัญต่อทัศนคติที่ดี
ต่อการวิจัยและเป็นตัวท านายส าคัญล าดับที่ 3 โดยมีค่าเบต้าเท่ากับ .10 

 
ภาพที่ 4.1 ผลการท านายทัศนคติที่ดีต่อการเรียนโดยใช้ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิม กลุ่ม

สถานการณ์ และกลุ่มจิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์เป็นตัวท านายในกลุ่มนักศึกษาที่
บิดามีระดับการศึกษาต่ า 
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ส าหรับความเครียดในการเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่พบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน
ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย (ตาราง 3.10) โดยในกลุ่มรวมตัวท านายชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม พบว่า 
เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่งตนและลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นตัวท านายส าคัญ มี
ค่าเบต้าเท่ากับ -.32 -.25 และ -.22 (ตามล าดับ) สามารถท านายความเครียดในการเรียนได้ 47.1% 
ส าหรับตัวท านายชุดที่ 2 สถานการณ์ พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล การ
สนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี เป็นตัวท านายส าคัญ มีค่าเบต้าเท่ากับ -.28 -.12 -.11 และ -.10 
(ตามล าดับ) สามารถท านายความเครียดในการเรียนได้ 19.2% ขณะที่ตัวท านายชุดที่ 3 จิตลักษณะ
เดิมร่วมกับสถานการณ์ พบว่า เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่งตน และลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน เป็นตัวท านายส าคัญ มีค่าเบต้าเท่ากับ -.38 -.29 และ -.25 (ตามล าดับ) สามารถท านาย
ความเครียดในการเรียนได้ 50.2% (ภาพ 4.2) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ตัวท านายชุดที่ 3 สามารถท านาย
ได้มากกว่าตัวแปรชุดที่ 1 หรือ 2 ตามล าพังได้เพียง 3.1 % (ภาพ 4.2) 

ผลการวิเคราะห์ในข้อมูลชุดที่  3 จิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์  พบว่า 
เอกลักษณ์แห่งอีโก้ มีความส าคัญเป็นล าดับแรกต่อความเครียดในการเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ คมนา วัชรธานินท์ (2546) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
อาสาสมัครพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า เอกลักษณ์แห่งอีโก้เป็นตัวท านายส าคัญล าดับที่ 1 
ของทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมอาสา โดยมีค่าเบต้าเท่ากับ .42  

นอกจากนี้ยังพบว่า การประเมินแก่นแห่งตน เป็นตัวท านายที่ส าคัญล าดับที่สองใน
การท านายความเครียดในการเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2558) ที่
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุที่เก่ียวข้องกับความพร้อมและศักยภาพของการเป็นนักวิจัยของบุคคล
หลายประเภท: ระดับปริญญาโท-เอก พบว่า การประเมินแก่นแห่งตน เป็นตัวท านายส าคัญล าดับที่ 2 
ต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถิติ โดยมีค่าเบต้าเท่ากับ .16 
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ภาพที่  4.2  ผลการท านายความเครียดในการเรียนโดยใช้ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิม  
กลุ่มสถานการณ์ และกลุ่มจิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์เป็นตัวท านายในกลุ่มรวม 

ส าหรับความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่พบผลที่
สนับสนุนสมมติฐานทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย (ตาราง 3.13) ในกลุ่มรวม ตัวท านายชุดที่ 1 จิต
ลักษณะเดิม พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการประเมินแก่นแห่งตน 
เป็นตัวท านายส าคัญ มีค่าเบต้าเท่ากับ  .41 .31 และ .15 (ตามล าดับ) สามารถท านายความเชื่อ
อ านาจในตนด้านการเรียนได้ 55.7 % ส าหรับตัวท านายชุดที่ 2 สถานการณ์ พบว่า การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน การสนับสนุนทางสังคมจาก



 

 

138 

อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพี่ เป็นตัวท านายส าคัญ มีค่าเบต้า
เท่ากับ .33 .26 .15 และ .09 (ตามล าดับ) สามารถท านายความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนได้ 
35.2 % ขณะที่ตัวท านายชุดที่ 3 จิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และการประเมินแก่นแห่งตน  เป็นตัวท านายส าคัญ มีค่าเบต้าเท่ากับ .48 .34 
และ .19 (ตามล าดับ) สามารถท านายความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนได้ 58.9 %  ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่า ตัวท านายชุดที่ 3 สามารถท านายได้เท่ากันกับตัวท านายชุดที่ 1 ตามล าพัง ที่ 55.7 % และทั้ง
สองชุดสามารถท านายได้มากกว่าตัวท านายชุดที่ 2 ตามล าพังเพียง 3.2 % (ภาพ 4.3) 

ผลการวิเคราะห์ในข้อมูลชุดที่ 3 จิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ พบว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน มีความส าคัญเป็นล าดับแรกต่อความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุชาดา ชลานุเคราะห์ (2552) ท าการศึกษาเรื่อง จิตลักษณะและสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรียนของผู้ปกครอง พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
เป็นตัวท านายส าคัญอันดับแรกต่อความเชื่ออ านาจในตนในการอบรมเลี้ยงดูบุตร มีค่าเบต้า เท่ากับ 
.30 นอกจากนี้ยังพบผลงานวิจัยของ สุภาสิณี  นุ่มเนียม (2546) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนร่วมกับตัวแปรกลุ่มจติลักษณะเดิมสามารถท านาย
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ในโรงเรียนได้ 39.9 % โดยลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นตัวท านาย
ส าคัญล าดับแรก มีค่าเบต้าเท่ากับ .54 

นอกจากนี้ยังพบว่า เอกลักษณ์แห่งอีโก้ เป็นตัวท านายที่ส าคัญล าดับที่สองในการ
ท านายความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของฤกษ์ชัย คุณูปการ (2547) 
ท าการศึกษาเรื่อง ลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักศึกษาสถาบันราชภัฏ พบว่าเอกลักษณ์แห่งอีโก้ด้านประชาธิปไตยเป็นตัวท านายส าคัญล าดับที่ 2 
ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีค่าเบต้าเท่ากับ .14 เช่นเดียวกันในงานวิจัยของ นภา  
ปิยะศิรินนท์ (2541) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ พบว่า เอกลักษณ์แห่งอีโก้ เป็นตัวท านายส าคัญล าดับที่ 2 ของ
ความตั้งใจที่จะไปเลือกตั้งในอนาคต  
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ภาพที่ 4.3 ผลการท านายความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนโดยใช้ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิม 
กลุ่มสถานการณ์ และกลุ่มจิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์เป็นตัวท านายในกลุ่มรวม 

4.1.3 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 3 

สมมติฐานที่ 3 ในงานวิจัยนี้กล่าวว่า “ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์
จ านวน 8 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ และ
การประเมินแก่นแห่งตน การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด การสนับสนุนทางสังคมจาก
เพ่ือน/รุ่นพ่ี การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล และความคาดหวังจากครอบครัวในการ
เรียน ร่วมกับตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
ความเครียดในการเรียน ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน รวมทั้งสิ้น 11 ตัวแปร สามารถท านาย
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พฤติกรรมความกระตือรือร้นในการเรียนได้มากกว่า หรือท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนได้
มากกว่า หรือท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน ได้มากกว่าตัวท านายจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียง
ล าพังอย่างน้อย 5%” 

จากสมมุติฐานนี้คาดหวังว่า กลุ่มตัวท านายตัวที่รวมกลุ่มจิตลักษณะเดิม สถานการณ์
และจิตตามสถานการณ์ รวมจ านวน 11 ตัวแปร สามารถท านายตัวแปรตามตัวใดตัวหนึ่งในสามตัว
ของกลุ่มพฤติกรรมได้มากกว่ากลุ่มตัวท านายจิตลักษณะเดิมร่วมกับกลุ่มสถานการณ์ จ านวน 8 ตัว
แปร หรือกลุ่มตัวท านายจิตตามสถานการณ์ 3 ตัวแปรชุดใดชุดหนึ่งที่สูงที่สุดอย่างน้อย 5% โดย
สมมุติฐานนี้มีพ้ืนฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Endler & Magnusson, 1976) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน พบผลที่สนับสนุน
สมมุติฐานทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม (ตารางที่ 3.17) โดยตัวท านายชุดที่ 3 จิตลักษณะเดิม
ร่วมกับสถานการณ์ พบว่า การประเมินแก่นแห่งตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด เป็นตัวท านายที่ส าคัญ (ตามล าดับ) 
สามารถท านายพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนในกลุ่มรวมได้ 39.4 % ส าหรับตัวท านายชุดที่ 4 
จิตลักษณะตามสถานการณ์ พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน และ
ความเครียดในการเรียน เป็นตัวท านายที่ส าคัญ (ตามล าดับ) สามารถท านายพฤติกรรมกระตือรือร้น
ในการเรียนในกลุ่มรวมได้ 37.7 % และตัวท านายชุดที่ 5 จิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ พบว่า 
ความเชื่ออ านาจในตน ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน และการ
สนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด เป็นตัวท านายที่ส าคัญ (ตามล าดับ) สามารถท านาย
พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนในกลุ่มรวมได้ 45.5 % กล่าวได้ว่า ตัวท านายชุดที่ 5 สามารถ
ท านายได้มากกว่าตัวแปรชุดที่ 3 หรือ 4 ตามล าพังได้ 6.1 % (ภาพ 4.4) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในชุดที่ 5 จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ พบว่า ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน มีความส าคัญเป็นล าดับแรกสอดคล้องกับผล
วิจัยของศุภชัย สุพรรณทอง (2544) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกตั้งอย่างมีจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ พบว่า ความเชื่ออ านาจในตนด้าน
การเมือง เป็นตัวท านายส าคัญล าดับแรกต่อพฤติกรรมการไปเลือกตั้งอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้
ผลการวิจัยของ ปิยะนุช ดวงกางใต้ (2551) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมมารดาในการดูแลการบริโภคอาหารแก่บุตรก่อนวัยเรียน พบว่า ความเชื่ออ านาจในตนใน
การดูแลบุตร เป็นตัวท านายส าคัญล าดับที่ 2 ในพฤติกรรมจัดการด้านการบริโภค มีค่าเบต้าเท่ากับ  
.11 

นอกจากนี้ยังพบว่า ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน เป็นตัวท านายที่ส าคัญล าดับที่สองในการ
ท านายพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของลินดา สุวรรณดี (2543) 
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ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียนใน
โรงเรียนที่เขาร่วมโครงการรุงอรุณ พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ เป็นตัว
ท านายส าคัญล าดับที่ 2 ของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ มีค่าเบต้าเท่ากับ .26 นอกจากนี้ยังพบ
ผลท านองเดียวกันในงานวิจัยของนิศากร สนามเขต (2550) ท าการศึกษาเรื่อง การมีภูมิคุ้มกันภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมมากเป็นตัวท านายส าคัญล าดับที่ 2 
ของพฤติกรรมการป้องกันเพ่ือนจากท่ีไม่ดี มีค่าเบต้าเท่ากับ .21 
 

 

ภาพที่ 4.4  ผลการท านายพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน โดยใช้ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิม
ร่วมกับสถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ และกลุ่มจิตลักษณะเดิมร่วมกับ
สถานการณ์และจิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็นตัวท านายในกลุ่มรวม 
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ส าหรับพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบผลที่สนับสนุน
สมมติฐานเฉพาะในกลุ่มย่อยเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มที่มารดามีระดับการศึกษาสูง (ตารางที่ 3.21) 
โดยตัวท านายชุดที่ 3 จิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพี่ เป็นตัวท านายที่ส าคัญ (ตามล าดับ) สามารถท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับ
การเรียนในกลุ่มรวมได้ 23.5 % ส าหรับตัวท านายชุดที่ 4 จิตลักษณะตามสถานการณ์ พบว่า ทัศนคติ
ที่ดีต่อการเรียน เป็นตัวท านายที่ส าคัญเพียงตัวเดียว สามารถท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน
ในกลุ่มรวมได้ 11.1 % และตัวท านายชุดที่ 5 จิตลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ พบว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และความคาดหวังจาก
ครอบครัวในการเรียน เป็นตัวท านายที่ส าคัญ (ตามล าดับ) สามารถท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับ
การเรียนในกลุ่มรวมได้ 27.1 % กล่าวได้ว่า ตัวท านายชุดที่ 5 สามารถท านายได้มากกว่าตัวแปรชุดที่ 
3 หรือ 4 ตามล าพังได้เพียง 3.6 % (ภาพ 4.5) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในชุดที่ 5 จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความส าคัญเป็นล าดับแรกสอดคล้องกับผลวิจัยของ สุชาดา 
ชลานุเคราะห์ (2552) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมของหัวหน้าสถานีอนามัย พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวท านายส าคัญล าดับที่ 1 ของ
พฤติกรรมการอุทิศตนในการท างานมาก มีค่าเบต้าเท่ากับ .30 พบผลเช่นเดียวกันนี้ในงานวิจัยของ
เกรียงศักดิ์ อุบลไทร (2555) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ในการ
ท างานของครูที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และผลที่มีต่อเจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครู พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวท านายส าคัญล าดับแรกของพฤติกรรมของครูในการปลูกฝัง
อบรมนักเรียนด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  มีค่าเบต้าเท่ากับ .24 

นอกจากนี้ยังพบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี เป็นตัวท านายที่ส าคัญ
ล าดับที่สองในการท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ 
อุบลไทร (2555) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ในการท างานของ
ครูที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผลที่มีต่อ
เจตคติของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู พบว่า 
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง เป้นตัวท านายส าคัญของพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียน
ด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายและออมเงิน มีค่าเบต้าเท่ากับ .24 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  แสงจันทร์ 
แก้วประทุมรัศมี (2549) ท ากรศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตและสถานการณ์ตามทฤษฎีผู้น าของ 
Fiedler ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในงานของพัฒนาการอ าเภอ พบว่า การสนับสนุนจากองค์กรเป็น
ตัวท านายส าคัญล าดับที่ 2  
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ภาพที่ 4.5 ผลการท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน โดยใช้ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิม
ร่วมกับสถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ และกลุ่มจิตลักษณะเดิมร่วมกับ
สถานการณ์และจิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็นตัวท านายในกลุ่มรวม........... 

ส าหรับพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบผลที่สนับสนุน
สมมติฐานทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยเกือบทุกกลุ่ม (ตารางที่ 3.25) โดยตัวท านายชุดที่ 3 จิตลักษณะ
เดิมร่วมกับสถานการณ์ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประเมินแก่นแห่งตน ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน และเอกลักษณ์แห่งอีโก้ เป็นตัวท านายที่ส าคัญ (ตามล าดับ) สามารถท านายพฤติกรรมจด
จ่อใส่ใจในการเรียนในกลุ่มรวมได้ 31.1 % ส าหรับตัวท านายชุดที่ 4 จิตลักษณะตามสถานการณ์ 
พบว่า ความเครียดในการเรียนและทัศนคติที่ดีต่อการเรียน เป็นตัวท านายที่ส าคัญ (ตามล าดับ) 
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สามารถท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนในกลุ่มรวมได้ 33.8 % และตัวท านายชุดที่ 5 จิต
ลักษณะเดิมร่วมกับสถานการณ์ พบว่า ความเครียดในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนและความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน เป็นตัวท านายที่ส าคัญ (ตามล าดับ) สามารถ
ท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนในกลุ่มรวมได้ 40.2 % กล่าวได้ว่า ตัวท านายชุดที่ 5 สามารถ
ท านายได้มากกว่าตัวแปรชุดที่ 3 หรือ 4 ตามล าพังได้ 9.1 %  (ภาพ 4.6) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในชุดที่ 5 จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ พบว่า ความเครียดในการเรียน มีความส าคัญเป็นล าดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547) ท าการศึกษาเรื่อง ประสบการณ์ในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และลักษณะ
ทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ พบว่า 
ความเครียดในการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแปรท านายที่ส าคัญต่อพฤติกรรมการเรียนสาระ
วิทยาศาสตร์ด้านขณะเรียนในชั้นเรียน มีค่าเบต้าเท่ากับ -.29 นอกจากนี้ยังพบผลการศึกษาในท านอง
เดียวกันจากการศึกษาของสุพัตรา ธรรมวงษ์ (2544) ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในงานพยาบาลผู้ป่วยใน พบว่า ความเครียดในงาน 
เป็นตัวท านายที่ส าคัญล าดับที่ 2 ที่สามารถท านายพฤติกรรมตามจรรยาพยาบาลได้ 51.1% ในกลุ่ม
รวม  

นอกจากนี้ยังพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวท านายที่ส าคัญล าดับที่ 2 ในการ
ท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545) 
ท าการศึกษา จิตลักษณะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ร่วมท านายพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนเรียน 
เป็นตัวท านายส าคัญอันดับที่ 2 มีค่าเบต้าเท่ากับ .22 
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ภาพที่ 4.6  ผลการท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน โดยใช้ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิม 
ร่วมกับสถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ และกลุ่มจิตลักษณะเดิมร่วมกับ
สถานการณ์และจิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็นตัวท านายในกลุ่มรวม 
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ภาพที่ 4.7 ตัวท านายส าคัญของพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน 

การศึกษาพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน โดยพฤติกรรมแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน และพฤติกรรมจดจ่อใส่
ใจในการเรียน (Schaufeli et al., 2002) ซึ่งจากผลการศึกษาในพฤติกรรมแต่ละด้าน พบตัวท านาย
ส าคัญด้านจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ของพฤติกรรมที่ แตกต่างกัน  
เมื่อน าตัวท านายส าคัญของพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน มาท าการทดผลรวมค่าคะแนนของตัวท านายแต่ละ
ตัว พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือตัวท านายที่มีค่าคะแนนมากที่สุด รองลงมาคือ การประเมินแก่นแห่ง
ตน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
การประเมินแก่นแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด คือ ตัวท านายที่
ส าคัญของพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน   

 
 
 

4.2 กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง 

ในส่วนนี้เป็นการสรุปผลตามสมมุติฐานที่ 4 ของการวิจัย โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสามทางของคะแนนตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และ
พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน โดยใช้ลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลังที่ส าคัญของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวเป็นตัวแปรอิสระ เพ่ือหากลุ่มพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในปริมาณน้อย 
หรือที่เรียกว่ากลุ่มเสี่ยง ซึ่งควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งได้เสนอแนะปัจจัยปกป้องส าคัญ
ที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ดังนี้ 
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4.2.1 กลุ่มเสี่ยงด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์และปัจจัยปกป้อง 

         จิตลักษณะตามสถานการณ์ในงานวิจัยนี้มี 3 ตัวแปร คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
ความเครียดในการเรียน และความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ซึ่งสรุปผลกลุ่มเสี่ยงและปัจจัย
ปกป้องได้ดังนี้ 

นักศึกษากลุ่มเสี่ยงด้านทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งหมายถึง นักศึกษาที่มีคะแนน
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนน้อย คือ 1) กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า 2) กลุ่มนักศึกษาที่เรียนสาย
วิทยาศาสตร์ 3) กลุ่มนักศึกษาที่มารดามีระดับการศึกษาสูง ที่ไม่ใช่ลูกคนแรก เพศหญิง 4) กลุ่ม
นักศึกษาที่มารดามีระดับการศึกษาสูง เพศชายที่เป็นลูกคนแรก และ 5) กลุ่มนักศึกษาที่มารดามี
ระดับการศึกษาต่ า ที่ไม่ใช่ลูกคนแรกและเป็นเพศชาย โดยมีปัจจัยปกป้อง คือ ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และการสนับสนุนทางสังคม
จากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด  

นักศึกษากลุ่มเสี่ยงด้านความเครียดในการเรียน ซึ่งหมายถึง นักศึกษาที่มีคะแนน
ความเครียดในการเรียนมากคือ 1) กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า 2) กลุ่มนักศึกษาที่เรียนสาย
วิทยาศาสตร์ โดยมีปัจจัยปกป้องคือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์แห่งอีโก้ การประเมิน
แก่นแห่งตน และความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน  

นักศึกษากลุ่มเสี่ยงด้านความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน ซึ่งหมายถึง นักศึกษาที่มี
คะแนนความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียนน้อย คือ 1) กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า 2) กลุ่ม
นักศึกษาที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ โดยมีปัจจัยปกป้อง คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เอกลักษณ์
แห่งอีโก้ การประเมินแก่นแห่งตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

4.2.2 กลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียนและปัจจัยปกป้อง 

พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรม
กระตือรือร้นในการเรียน พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน และพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน โดย
ในงานวิจัยนี้พบกลุ่มเสี่ยงเพียงแค่ในพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนและพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการ
เรียนเท่านั้น ซึ่งสรุปผลกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้องตามตามสมมุติฐานที่ 4 ดังนี้ 

นักศึกษากลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน ซึ่งหมายถึง นักศึกษาที่ มี
คะแนนพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนน้อย คือ 1) กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า 2) กลุ่มนักศึกษา
ที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่ า เพศชาย เรียนสายสังคมศาสตร์ 3) กลุ่มนักศึกษาที่ผู้ปกครองมีระดับ
การศึกษาสูง เพศชาย เรียนสายวิทยาศาสตร์  โดยมีปัจจัยปกป้อง คือ แรงจู งใจใฝ่สัมฤทธิ์ การ
สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพี่ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
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นักศึกษากลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน ซึ่งหมายถึง นักศึกษาที่มี
คะแนนพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนน้อย คือ 1) กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า 2) กลุ่มนักศึกษา
ที่ไม่ใช่ลูกคนแรก เพศหญิง และ 3) กลุ่มนักศึกษาเพศชาย ที่เป็นลูกคนแรก โดยมีปัจจัยปกป้อง คือ 
ความเครียดในการเรียน ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความคาดหวังจากครอบครัวใน
การเรียน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด 

การสรุปผลตามสมมุติฐานที่ 4 ที่ได้กล่าวว่า “นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรก
ของครอบครัวที่เป็นเพศหญิง เกรดเฉลี่ยสูง ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาสูง จะมีพฤติกรรมมุ่งมั่นใน
การเรียนมากกว่า นักศึกษาเพศชาย เกรดเฉลี่ยต่ า ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่ า” ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มเสี่ยงในกลุ่มพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน ได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ า 2) กลุ่ม
นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่ า เพศชาย เรียนสายสังคมศาสตร์  3) กลุ่มนักศึกษาที่
ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาสูง เพศชาย เรียนสายวิทยาศาสตร์ 4) กลุ่มนักศึกษาที่ไม่ใช่ลูกคนแรก 
เพศหญิง และ 5) กลุ่มนักศึกษาเพศชาย ที่เป็นลูกคนแรก โดยมีปัจจัยปกป้อง คือ ความเครียดในการ
เรียน ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ี ความ
คาดหวังจากครอบครัวในการเรียน และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด สรุปได้
ว่า ผลการวิจัยสนับสนุนสมมุติฐานข้อที่ 4 ของการวิจัยนี้ 

4.2.3 กลุ่มเสี่ยงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เป็นรุ่นแรกของครอบครัวเม่ือ
เปรียบเทียบกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่รุ่นแรกของครอบครัวในด้าน
พฤติกรรมมุ่งม่ันในการเรียน.................................................................. 

        ในส่วนนี้ เป็นการศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสมมุติฐาน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่รุ่นแรกของครอบครัว จ านวน 304 เปรียบเทียบกับกลุ่มนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่รุ่นแรกของครอบครัว (Other generation university students) จ านวน 
304 คน เพ่ือศึกษาว่านักศึกษากลุ่มใดมีคะแนนของพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนมากน้อยกว่ากัน โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล (ตารางที่ 28 ภาคผนวก ข) ในกลุ่มพฤติกรรมมุ่งมั่นในการ
เรียน พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เป็นรุ่นแรกของครอบครัวในกลุ่มรวม มีพฤติกรรม
กระตือรือร้นในการเรียน และมีพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนมากกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ไม่ใช่รุ่นแรกของครอบครัวในกลุ่มรวม แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า ในด้านพฤติกรรมอุทิศตนให้กับ
การเรียน กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่รุ่นแรกของครอบครัวในกลุ่มรวมกลับมีคะแนน
พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนมากกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว แสดง
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ให้เห็นว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว จ าเป็นต้องพัฒนาจิตลักษณะ 4 
ประการคือ พัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้มาก ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมาก ความคาดหวังจาก
ครอบครัวในการเรียนมาก และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ีมาก เพ่ือให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวมีพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนมากขึ้น อันจะน าไปสู่การมี
พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนที่เหมาะสม 

4.3 ข้อดีและข้อจ ากัดในการวิจัย 
4.3.1 ข้อดีของการวิจัย  

จากการศึกษาครั้งนี้มีข้อดี 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ซึ่งยังมีผู้ที่ศึกษาในประเด็นนี้น้อย จึงนับได้ว่า
เป็นงานวิจัยเรื่องแรกๆ ที่มีการศึกษาครอบคลุมทั้งปัจจัยเชิงเหตุภายในและภายนอกหลายตัวแปร ท า
ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ได้อย่างตรง
จุด 

ประการที่สอง การวิจัยนี้มีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่น
แรกของครอบครัวในจ านวนมากพอสมควร (543 คน) และได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่รุ่นแรกของครอบครัว (304 คน) ท าให้ทราบถึ งผลการศึกษาที่
ครอบคลุมและเห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประเภทใดประเภทหนึ่ง และ
สามารถน าผลการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา
ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ประการที่สาม เครื่องมือในการวิจัยนี้ เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยน ามาจากแบบวัดที่มีมาตรฐานสูง
ทั้งในและต่างประเทศ มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาในประเทศไทย อีกทั้งยังมี
แบบวัดอีกจ านวนหนึ่งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใหม่บนพื้นฐานของการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และน ามาหาค่าอ านาจจ าแนก (Item Discrimination) ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Item Total Correlation) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงคุณภาพของเครื่องมือวัดที่มีความน่าเชื่อถือ และอาจน าไปพัฒนาในโอกาสต่อไป 

ประการที่สี่ ในการวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงหลายรูปแบบ คือ การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of 
Variance) โดยวิเคราะห์ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ซึ่งพบว่า หลายตัวแปรที่สร้างขึ้นใหม่นี้เป็นตัว
ท านายที่ส าคัญของตัวแปรตามด้วย รวมทั้งปริมาณการท านายตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ค่อนข้างสูง 
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กล่าวได้ว่า งานวิจัยนี้พบความสัมพันธ์ที่ส าคัญและมีการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง ท าให้สามารถระบุได้ถึงผู้
ที่มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาน้อย พร้อมทั้งเสนอแนะปัจจัยปกป้องที่ส าคัญ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวางนโยบายหรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาได้ 

4.3.2 ข้อจ ากัดในงานวิจัย  
 ข้อจ ากัดในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในเชิงความสัมพันธ์เปรียบเทียบที่ยังไม่สามารถกล่าว

ได้อย่างชัดเจนว่า จิตลักษณะและสถานการณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมมุ่งมั่นในการ
เรียน จนกว่าจะมีการท าวิจัยเชิงทดลองเพ่ือตรวจสอบความเป็นสาเหตุและผลที่แท้จริงก่อนน าไปใช้ใน
วงกว้าง 

ประการที่สอง งานวิจัยนี้วัดจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ จิตลักษณตามสถานการณ์และ
พฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน ซึ่งเป็นการวัดจากผู้ตอบเพียงแหล่งเดียวคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ดังนั้นข้อมูลที่ได้อาจมีความสัมพันธ์กันมากกว่าความเป็นจริง ในโอกาส
ต่อไปควรมีการวัดผลตัวแปรแบบการสังเกต และ/หรือการรายงานจากผู้อ่ืนร่วมด้วย เช่น อาจารย์ 
เพ่ือนร่วมชั้น รุ่นพี่ ผู้ปกครอง เป็นต้น จะยิ่งท าให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

4.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้สามารถแสนอแนะแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 
 ประการแรก ในกลุ่มรวม เพ่ือนักศึกษาให้มีพัฒนาพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนมากขึ้น สิ่งที่
ควรพัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ควรมีการพัฒนาให้นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาก เป็นสิ่งแรกที่ควร
จะพัฒนานักศึกษากลุ่มเสี่ยง อันดับรองลงมา คือ การพัฒนาการประเมินแก่นแห่งตน ซึ่งจิตลักษณะ
ทั้ง 2 ประการนี้เป็นจิตลักษณะส าคัญที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเองว่าการ
เรียนให้ประสบความส าเร็จนั้นไม่ยากเกินความสามารถของตนและรับรู้ว่าหน้าที่หลักของตนนั้นคือ 
การเรียน มากกว่าการท ากิจกรรมอ่ืน อันดับต่อมาคือ การพัฒนาให้นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องการที่ปรึกษาและ
แบบอย่างที่ดีในการเรียนระดับสูง นักศึกษามีความเครียดหรือความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่
เรียนหน้าที่เหล่านี้จึงเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องคอยช่วยเหลือสนับสนุนและให้ก าลังใจเมื่อผล
การเรียนของนักศึกษาออกมาไม่ดี และให้รางวัลหากผลการเรียนของนักศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 
การให้ค าชี้แนะ ให้ก าลังใจและการให้รางวัลนี้จะท าให้นักศึกษามีพลังทางบวกและมีเป้าหมายที่
พยายามท าให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป   
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ประการที่สอง กลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ กลุ่มนักศึกษาที่มี
มุ่งมั่นในการเรียนน้อย โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนานักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ละกลุ่มด้วยปัจจัย
ปกป้อง ดังนี้ 

1) กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ า ควรพัฒนาให้นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้มาก และ
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนให้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนที่สูงขึ้น 

2) กลุ่มนักศึกษาเพศหญิงที่ไม่ใช่ลูกคนแรก ควรพัฒนาให้นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้
มาก  มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนให้มาก  

3) กลุ่มนักศึกษาเพศชายที่เป็นลูกคนแรก ควรพัฒนาให้นักศึกษามี ความเครียดในการเรียน
ให้น้อย มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้มาก และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนให้มาก 

4) กลุ่มนักศึกษาที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่ า เพศชาย เรียนสายสังคมศาสตร์ ควรพัฒนา
ให้นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้มาก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนให้มาก และการสนับสนุนทางสังคม
จากเพ่ือน/รุ่นพี่ให้มาก 

5) กลุ่มนักศึกษาที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาสูง เพศชาย เรียนสายวิทยาศาสตร์ ควรพัฒนา
ให้นักศึกษามีการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ีให้มาก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้มาก และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการเรียนให้มาก 

ประการสุดท้าย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าด้านสถานการณ์ในสถานศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญที่
มีผลต่อพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาการสนับสนุน
ทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิดและการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ีให้แก่นักศึกษาที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงให้มากข้ึน เนื่องจากการเรียนในระดับสูงนักศึกษาไทยส่วนใหญ่จะต้องย้ายถิ่นฐานเข้ามา
เรียนในเมืองหรืออาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย จึงท าให้อาจารย์และเพ่ือนมีบทบาทกับตัวนักศึกษามากข้ึน  
การเรียนโดยไม่มีที่ปรึกษาคอยแนะน าสนับสนุนจากคนใกล้ชิด จะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเครียด 
ความวิตกกังวลจากปัญหาทางการเรียน ดังนั้นการมีบุคลที่คอยชี้แนะให้ค าปรึกษาและให้การ
สนับสนุนทางสังคม จะช่วยให้นักศึกษาที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมาก  
มีความเครียดในการเรียนน้อย เพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประเมินแก่นแห่งตนได้ 

4.5 ข้อเสนอแนะแนวทางการวิจัย 

 จากผลการวิจัยในเรื่องนี้สามารถเสนอแนวทางการวิจัยได้ที่ควรท าต่อไป ได้ 3 ประการ ดังนี้ 
 ประการแรก ควรมีการท าวิจัยเชิงทดลองเพ่ือทดสอบหรือประเมินผลโดยใช้เครื่องมือที่สร้าง
ขึ้นบนพ้ืนฐานของผลการวิจัยเรื่องนี้ เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาในประเทศไทยมีความพร้อมและมี
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในระดับสูง 
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 ประการที่สอง ควรส่งเสริมการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหาปัจจัยเชิงสาเหตุทั้งทางด้านจิต
ลักษณะและสถานการณ์ที่ส าคัญของพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้มาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ซึ่งยังมีงานวิจัยจ านวน
น้อยที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ 
 ประการสุดท้าย ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของปัจจัยเชิงเหตุที่มีต่อพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน ซึ่งอาจจะท าให้เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตตามสถานการณ์ไปยังตัวแปรตามได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบวัดที่ใช้ในการวิจัย 

 



167 
 

 

ชื่อแบบวัดและชื่อตัวแปร 
ชุดที่ ชื่อแบบวัด ชื่อตัวแปร 

1 ฉันกับการเรียน (1) พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 
2 ฉันกับการเรียน (2) พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 
3 ฉันกับการเรียน (3) พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 
4 อาจารย์ของฉัน การสนับสนุนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา/ใกล้ชิด 
5 ครอบครัวของฉัน (1) การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 
6 เพ่ือน/รุ่นพี่ของฉัน การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพี ่
7 ครอบครัวของฉัน (2) ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 
8 เร่ืองท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบ 
9 พลังในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
10 ตัวฉันเอง   การประเมินแก่นแห่งตน 
11 ปัจจุบันและอนาคต ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง เอกลักษณ์แห่งอีโก้ 
13 สิ่งท่ีฉันคิด ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน 
14 สิ่งท่ีฉันกระท า ความเครียดในการเรียน 
15 สิ่งท่ีฉันพบเห็น  ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 
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การวิจัย 

ความคิดเห็นและการปฏิบัติ 
ของนักศึกษาปริญญาตรี 

A1 

ทุนสนับสนุนการวิจัยแผนพัฒนาศักยภาพ 
บัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA) 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ค าช้ีแจง 

สวัสดี  นิสิต/นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามทุกคน 
 ท่านได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีของประเทศไทยในการ

จัดท าวิทยานิพนธ์นี้ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอให้นิสิตนักศึกษาทุก
ท่านตั้งใจตอบแบบสอบถาม ด้วยความจริงใจ และ ครบทุกข้อ  ข้อมูลของท่านจะไม่มีการเปิดเผย  
การวิเคราะห์ข้อมูลจะท าในรูปแบบของกลุ่มผู้ตอบรวมกันเท่านั้น  ก่อนลงมือตอบ  โปรดอ่านวิธีการ
ตอบที่แนะน าไว้ข้างล่างนี้ให้เข้าใจ  และขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าแก่การวิจัยนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 
        รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน                     นายกฤษณะโชติ บัวหล้า 
                       ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์              นักศึกษาปริญญาโท 
                คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

                                            ค าแนะน าวิธีตอบ 
ขั้นที่ 1  อ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ 
ขั้นที่ 2  ขอให้ท่านคิดว่า ข้อความนี้เป็น “จริง” หรือ “ไม่จริง” ส าหรับท่าน 

ขั้นที่ 3   ถ้า “จริง” ขอให้คิดว่าเป็นจริงมากน้อยเพียงใดมี 3 ระดับ คือ 
 1) จริงมาก              ขีด   ที่ “จริงที่สุด” 
 2) จริงปานกลาง       ขีด  ที่ “จริง” 
 3) จริงเล็กน้อย         ขีด  ที่ “ค่อนข้างจริง” 

 ถ้า “ไม่จริง” ขอให้คิดว่า ไม่จริงมากน้อยเพียงใดมี 3 ระดับ คือ 
 1) ไม่จริงมาก          ขีด  ที่ “ไม่จริงเลย” 

                   2)  ไม่จริงปานกลาง  ขีด  ที่ “ไม่จริง” 
 3)  ไม่จริงเล็กน้อย    ขีด  ที่ “ค่อนข้างไม่จริง” 

ตัวอย่างวิธีการตอบ 
1. ฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าว 

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 
 

 

กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ และทุกหน้าด้วย เพราะมีความส าคัญมาก 
โปรดตรวจทานว่า ท่านได้ตอบครบถ้วนแล้ว ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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ชุดที่ 1 ฉันกับการเรียน (1) 
1. ฉันสามารถอดทนเรียนอย่างต่อเนื่องยาวนานได้ (t =5.433, r =0.462) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. ฉันอ่านหนังสือเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความรู้นอกเหนือจากสิ่งที่ได้จากห้องเรียน (t =4.473, r =0.411)   
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ในขณะเรียน ฉันรู้สึกมีพลังที่อยากจะเรียนรู้ (t =4.525, r =0.488) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ฉันรู้สึกว่าฉันมีพลังทุ่มเทให้กับการเรียนได้อีก (t =4.706, r =0.452) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. เมื่อท ารายงานได้ไม่ดี ฉันก็ไม่พยายามที่จะท าให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป (t =4.477, r =0.351) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. แม้ผลการเรียนในบางรายวิชาจะออกมาไม่ดี แต่ฉันก็ยังไม่หาทางปรับปรุง (t =5.821, r =0.365) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. แม้ฉันจะรู้สึกว่าการเรียนบางวิชานั้นยากล าบาก  แต่ฉันก็พร้อมที่จะสู้ (t =4.146, r =0.480) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. ถึงแม้จะรู้สึกท้อแท้บ้างในขณะเรียน แต่ฉันก็กลับมามีก าลังใจเรียนต่อไปได้โดยเร็ว (t =5.824,  

r =0.575) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. แม้ฉันเคยท าคะแนนได้ไม่ดี แต่ฉันก็ไม่หมดก าลังใจที่จะเรียนต่อไป (t =4.622, r =0.469) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ฉันรู้สึกอยากจะมาเข้าชั้นเรียน (t =6.202, r =0.549) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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11. ในขณะที่ฉันก าลังเรียนหนังสือ ฉันรู้สึกท้อแท้หมดหวัง (t =4.733, r =0.446)    
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
12. ขณะที่ก าลังท ากิจกรรมในห้องเรียน ฉันรู้สึกท้อแท้หมดก าลังใจ (t =4.406, r =0.406) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

แผนผังตั้งต้นของแบบวัดพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรยีน 

มิติ 
พฤติกรรมกระตือรือร้นในการ

เรียน รวม 

ข้อ + ข้อ - 
1. การมีจิตเข้มแข็งมีพลังท างาน เรียนต่อเนื่อง

ยาวนาน 
1, 2, 3, 4  4 

2. สู้ไม่ถอย รู้จักปรับปรุงตนเอง  7, 8    5, 6 4 

3. มีความกระตือรือร้นในการเรียน   9} 10  11, 12  4 

รวม 8 4 12 

 
ชุดที่ 2 ฉันกับการเรียน (2) 

1. ฉันพบว่าการเรียนของฉันนั้นมีความหมายและมีจุดมุ่งหมายมาก (t =2.677, r =0.192) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. การเรียนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ฉัน (t =3.788, r =0.280) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ฉันภาคภูมิใจในสิ่งที่ฉันเรียน (t =3.428, r =0.214) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ส าหรับฉัน การเรียนคือสิ่งท้าทาย (t =4.600, r =0.236) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ถ้าตอนนี้ฉันได้งานที่น่าสนใจ ฉันจะพักการเรียนไว้ก่อน (t =5.062, r =0.279) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 



172 
 

 

6. ฉันมักปฏิเสธ เมื่อเพ่ือนชวนไปเท่ียวในช่วงเวลาใกล้สอบ (t =3.569, r =0.097) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ถ้ามีการออกค่ายกิจกรรมในช่วงเวลาใกล้สอบ ฉันยังจะไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้น (t =3.697, r =0.192) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. เมื่อเรียนไม่รู้เรื่องในประเด็นใด ฉันมักค้นหาหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนมาอ่าน

เพ่ิมเติม (t =4.184, r =0.228) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. ถ้ามีรายวิชาที่น่าสนใจ ฉันมักลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม (t =3.792, r =0.230) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. ขณะที่ฉันก าลังท างานอยู่ เมื่อมีเพ่ือนมาชวนไปท าอย่างอ่ืน เช่น เล่นกีฬา ไปหาของกิน ฉันจะ

บอกเพ่ือนว่า ขอท างานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตามไป (t =4.719, r =0.295) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

แผนผังตั้งต้นของแบบวัด พฤติกรรมการอุทิศตนให้กับการเรียน  

มิติ 
พฤติกรรมการอุทิศตนให้กับการเรียน 

รวม 
ข้อ + ข้อ - 

1.  ให้เวลาส่วนใหญ่กับการเรียนและสละ
เวลาการไม่ท ากิจกรรมอย่างอ่ืน  

6, 8, 9 7, 10 5 

2. การมีรู้สึกมีความหมายและมีเป้าหมาย 1 5 2 

3. มีความท้าทาย ภูมิใจและมีแรงบันดาลใจ 2, 3, 4  3 

รวม 7 3 10 

ชุดที่ 3  ฉันกับการเรียน (3) 
1. ฉันจดเลคเชอร์ที่อาจารย์สอนในห้องเรียนได้เป็นส่วนใหญ่ (t =5.153, r =0.536) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 
 



173 
 

 

2. ถึงแม้เพ่ือนรอบข้างจะคุยกัน แต่ฉันก็ยังตั้งใจฟังที่อาจารย์สอน (t =5.036, r =0.481) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ฉันมักเผลอหลับในห้องเรียนบ่อยครั้ง (t =6.593, r =0.481) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ขณะที่เรียนอยู่ เมื่อโทรศัพท์มีการแจ้งเตือนฉันมักสนใจที่จะหันไปดูข้อความเหล่านั้น (t =4.364,  

r =0.311) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ฉันมักจะหยิบมือถือขึ้นมาเล่น มากกว่าที่จะสนใจฟังอาจารย์สอน (t =8.441, r =0.551) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. ฉันและเพ่ือนมักคุยกัน ในขณะที่มีการเรียนการสอน (t =4.560, r =0.373) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ในขณะที่เรียน ฉันมักรู้สึกอยากออกไปนอกห้อง (t =9.141, r =0.640) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. เวลามักผ่านไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ฉันก าลังเรียนหนังสือ (t =3.513, r =0.393) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. ฉันจะรู้สึกมีความสุข เมื่อฉันเรียนหนังสืออย่างขะมักเขม้น (t =2.630, r =0.392) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. ฉันรู้สึกว่าเวลาในการเรียนผ่านไปอย่างเชื่องช้า (t =5.172, r =0.445) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
11. ฉันมักรู้สึกสนุกกับการเรียนในหลายวิชา (t =3.288, r =0.285) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
12. สิ่งที่ฉันมักจะคิดในขณะเรียน คือเมื่อไหร่จะหมดเวลาเรียน (t =9.346, r =0.694) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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 แผนผังตั้งต้นของแบบวัดพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจกับการเรียน  

มิติ 
พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจกับการเรียน 

รวม 
ข้อ + ข้อ - 

1.  ความตั้งอกตั้งใจ มีสมาธิ เพลิดเพลิน 1, 2  3, 4, 5, 6  6 

2.  ความรู้สึกร่วมหรือมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่ก าลัง
ท าอยู่ 

8, 9, 11 7, 10, 12 6 

รวม 5 7 12 

ชุดที่ 4 อาจารย์ของฉัน 
1. อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ของฉันมักแนะน าหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน (t =7.445, r =0.580) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ของฉันไม่ค่อยมีเวลาให้ฉัน (t =6.504, r =0.579) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ของฉันมักให้ความเป็นกันเองกับฉัน (t =6.185, r =0.606) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด มักไม่ให้ความส าคัญกับผลการเรียนของฉัน (t =6.039, r =0.424) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ไม่เคยซักถามปัญหาในการเรียนของฉัน (t =9.515, r =0.698) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด มีเวลาให้ฉันได้พบบ่อย ๆ (t =8.433, r =0.635) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด มักบอกวิธีการที่จะท าให้ฉันเรียนเก่ง (t =10.043, r =0.729) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด เป็นที่พ่ึงให้ฉันได้ เมื่อฉันมีปัญหาในการเรียน (t =8.004, r =0.706) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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9. อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ของฉันมักบอกแหล่งที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จ าเป็นในการเรียน
ให้แก่ฉัน (t =8.492, r =0.666) 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด ของฉันมักน าข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามาบอกในห้องเรียน 
 (t =7.033, r =0.657) 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

แผนผังตั้งต้นของแบบวัด การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ท่ีปรึกษา/ใกล้ชิด  

มิติ 
การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ท่ีปรึกษา/

ใกล้ชิด 
รวม 

ข้อ + ข้อ - 
1.  ด้านอารมณ ์ 3, 6, 8 2, 4 5 

2.  ด้านข้อมูลข่าวสาร 1, 7, 9, 10 5 5 

รวม 7 3 10 

ชุดที่ 5 ครอบครัวของฉัน (1) 
1. พ่อแม่แสดงให้ฉันรู้ว่า พ่อแม่รักฉัน (t =5.843, r =0.416) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. พ่อแม่ไม่ค่อยพูดหยอกล้อฉันท์เพ่ือนกับฉัน (t =4.676, r =0.306) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ไม่ว่าพ่อแม่จะท าอะไร พ่อแม่มักให้ฉันเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย (t =5.660, r =0.433) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ฉันรู้สึกว่า พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจทุกข์สุขของฉัน (t =9.637, r =0.785) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. พ่อแม่สามารถช่วยให้ฉันหายกลุ้มใจและคลายทุกข์ได้ (t =6.881, r =0.360) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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6. ฉันรู้สึกว่า พ่อแม่ไม่พยายามเข้าใจในตัวของฉัน (t =5.940, r =0.636) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. เมื่อฉันท าผิด พ่อแม่มักอธิบายเหตุผลก่อนจะลงโทษ (t =5.161, r =0.442) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. พ่อแม่จะลงโทษฉันมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของแม่ (t =7.021, r =0.619) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. พ่อแม่จะอธิบายเหตุผลเสมอ เมื่อพ่อแม่จะสนับสนุนให้ฉันท าสิ่งใด (t =6.338, r =0.557) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. เป็นการยากท่ีฉันจะเดาใจพ่อแม่ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพ่อแม่ (t =5.147, r =0.371) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
11. พ่อแม่มักไม่ค่อยฟังเหตุผลของฉัน (t =5.679, r =0.496) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
12. เมื่อพ่อแม่อารมณ์ไม่ดี พ่อแม่มักจะพาลมาลงที่ฉันด้วยเสมอ (t =6.210, r =0.568) 
 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

แผนผังตั้งต้นของแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนละใช้เหตุผล 

มิติ 
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนละใช้เหตุผล  

รวม 
ข้อ + ข้อ - 

1. รักสนับสนุน 1, 3, 5 2, 4, 6 6 
2. ใช้เหตุผล 7, 9 8, 10, 11, 12 6 

รวม 5 7 12 
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ชุดที่ 6 รุ่นพี่ของฉัน 
1. ฉันติดต่อกับเพ่ือน/รุ่นพี่ นอกเวลาเรียนเป็นประจ า (t =5.096, r =0.534) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 
2. ฉันกับเพ่ือน/รุ่นพี่ มักจะแลกเปลี่ยนความรู้/ข่าวสารกัน (t =8.060, r =0.693) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. เพ่ือน/รุ่นพี่ มักให้ก าลังใจแก่ฉัน เพ่ือให้ผลการเรียนบรรลุเป้าหมาย (t =11.870, r =0.835) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. เพ่ือน/รุ่นพี่ ให้การยอมรับและหวังดีต่อฉัน (t =7.287, r =0.667)  
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. เพ่ือน/รุ่นพี่เป็นที่ปรึกษาที่ดีของฉันในเรื่องการเรียน (t =8.361, r =0.797) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. เพ่ือน/รุ่นพี่ ยินดีที่จะช่วยเหลือแนะน าเมื่อฉันมีปัญหาในการเรียน (t =7.446, r =0.702)  
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. เพื่อน/รุ่นพี่ มักไม่ค่อยใกล้ชิดสนิทสนมกับฉัน (t =5.568, r =0.360) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. เพื่อน/รุ่นพี่ มักจะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนแก่ฉัน (t =7.231, r =0.614) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. เพ่ือน/รุ่นพี่ มักจะจัดติวแนวข้อสอบให้ฉันก่อนสอบเสมอ (t =6.026, r =0.597) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. บ่อยครั้งที่ฉันต้องท างานกลุ่มคนเดียว โดยที่เพ่ือนคนอ่ืนไม่ได้ให้ความสนใจ (t =5.679, r =0.516) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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11. เมื่อมีหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ฉันเรียน รุ่นพี่ มักน ามาให้ฉันอ่านอยู่เสมอ (t =5.404,  

r =0.587) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
12. รุ่นพี่ไม่ค่อยสนใจว่าฉันจะขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียน (t =6.676, r =0.492) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

แผนผังตั้งต้นของแบบวัด การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่ 

มิติ 
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่ 

รวม 
ข้อ + ข้อ - 

1. ด้านอารมณ์   3, 4, 6 7 4 

2. ด้านข้อมูลข่าวสาร  1, 2, 5, 9  4 

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์  8, 11 10, 12 4 

รวม 9 3 12 

ชุดที่ 7  ครอบครัวของฉัน (2) 
1. ผู้ปกครองต้องการให้ฉันท างานช่วยเหลือครอบครัวมากกว่าที่จะมาเรียน (t =3.146, r =0.291) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. ผู้ปกครองคาดหวังให้ฉันอดทนต่อการเรียน (t =3.307, r =0.318) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ผู้ปกครองไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับผลการเรียนของฉัน (t =3.547, r =0.326) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ผู้ปกครองคงจะเข้าใจถ้าฉันไม่สามารถไปร่วมงานของครอบครัว เช่น งานแต่งงาน งานศพ เพราะ

ตรงกับวันที่ฉันต้องไปเรียน (t =5.622, r =0.322) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ผู้ปกครองคงไม่ว่าอะไร ถ้าฉันใช้เวลาว่างอยู่กับเพ่ือนมากกว่าที่จะอ่านหนังสือ (t =3.745, r =0.272) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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6. ผู้ปกครองคงจะภูมิใจ ถ้าหากฉันไม่เล่นโทรศัพท์ในขณะเรียนหนังสือ (t =4.427, r =0.351) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ผู้ปกครองคงจะไม่เห็นด้วย ถ้าฉันไปลงเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวิชาในหลักสูตร (t =5.541,  

r =0.482) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. ผู้ปกครองไม่เคยให้ค าแนะน าฉันในการเลือกหลักสูตรเพ่ือเตรียมตัวส าหรับเรียนในมหาวิทยาลัย 

(t =5.914, r =0.509) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. ผู้ปกครองสนับสนุนให้ฉันเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย (t =2.629, r =0.278) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. ผู้ปกครองคาดหวังในตัวฉันว่าจะต้องเก่งด้านวิชาการ (t =3.051, r =0.253) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
11. ผู้ปกครองคงไม่พอใจ หากพวกเขาโทรเข้ามาแล้วฉันไม่รับสายเพราะก าลังตั้งใจฟังอาจารย์สอน  

(t =4.497, r =0.479) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
12. ผู้ปกครองคงภูมิใจมาก หากรู้ว่าฉันตั้งอกตั้งใจเรียน (t =4.912, r =0.462) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

แผนผังตั้งต้นของแบบวัด ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน  
 

มิติ 
ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน  

รวม 
ข้อ + ข้อ - 

1. ความคาดหวังต่อความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

2, 9 3, 8 4 

2. ความคาดหวังต่อการอุทิศตนในการเรียน 4 1, 5, 7 4 

3. ความคาดหวังต่อการจดจ่อใส่ใจในการเรียน 6, 10, 12 11 4 

รวม 6 6 12 
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ชุดที่ 8 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจง : ขอให้ท่านเติมข้อความลงในช่องว่าง และ/หรือท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตามข้อมูลที่
เป็นจริง 
1. เพศ  ชาย  หญิง    2. อายุ ........ ปี ........ เดือน  3. เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด คือ .................... 
4. ขณะนี้ฉันเป็น นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ปีที่ 1    ปีที่ 2          
5. ศึกษาอยู่ในคณะ ...................................................  วิชาเอก (สาขา) ................................................ 
6. ฉันเป็น  ลูกคนที่ ............  และมีพ่ีน้อง จ านวน ............คน  หรือ  ลูกคนเดียว  
7. พ่อของฉันจบการศึกษาสูงสุด คือ ............................................  หรือ  ไม่ทราบ   
8. แมข่องฉันจบการศึกษาสูงสุด คือ ............................................  หรือ  ไม่ทราบ   
9. ในครอบครัว (พ่อแม่/ปู่ย่า/ตายาย) ฉันคือคนแรกที่เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี 
       ใช่  ฉันคือคนแรกที่เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี 
       ไม่ใช่ (เพราะม ีพ่อแม่/ปู่ย่า/ตายาย ที่เรียนสูงกว่ามัธยมบริบูรณ์ (ม.6) คือ..….....................) 
       ไม่สามารถตอบได ้
10. ฉันมีพ่ีน้องท้องเดียวกันที่เรียนสูงกว่ามัธยมบริบูรณ์ (ม.6)   ไม่มี    มี คือ…......................... 

ชุดที่ 9  พลังในการเรียน 
1. ฉันเป็นคนมุ่งม่ันท าอะไรให้ส าเร็จด้วยตนเอง (t =6.108, r =0.513) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. ฉันชอบคิดหาวิธีที่จะท างานให้เสร็จเร็วและดีข้ึน (t =5.951, r =0.488) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. การเตรียมตัวอย่างเต็มท่ีเพ่ือการท างานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับฉัน (t =6.971, r =0.540) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. บ่อยครั้งที่ฉันไม่สนใจว่าจะท างานได้ดีเพียงใด (t =5.293, r =0.407) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ฉันมักคิดหาทางขจัดอุปสรรคท่ีอาจขัดขวางความส าเร็จในการท างาน (t =2.809, r =0.316) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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6. แม้คาดว่าอาจจะท างานส าคัญไม่ส าเร็จ ฉันก็ยังไม่ท้อถอย (t =4.702, r =0.493) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ฉันชอบคิดฝันถึงชีวิตที่อยู่อย่างสบายๆ โดยไม่ต้องท างาน (t =4.369, r =0.219) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. ฉันมักรู้สึกเฉยๆ ไม่ตื่นเต้นยินดี เมื่อคิดว่าฉันจะสามารถท างานได้ส าเร็จ (t =5.898, r =0.477) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. ฉันชอบวางแผนและเตรียมการเพ่ือท างานให้ส าเร็จ (t =4.691, r =0.436) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. ฉันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาถ้างานที่ท าจะมีอุปสรรคบ้าง จึงไม่คิดว่าต้องเตรียมการอะไร (t =3.951, 

 r =0.319) 

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

11. ฉันพยายามปรับปรุงตนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือท างานให้ดีมากข้ึน (t =4.397,  

r =0.379) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
12. แม้คิดว่างานของฉันอาจจะออกมาไม่ดีพอ ฉันก็ไม่รู้สึกเดือดร้อน (t =5.500, r =0.438) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

แผนผังตั้งต้นของแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   

มิติ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   

รวม 
ข้อ + ข้อ - 

1. ต้องการความส าเร็จด้วยตนเอง 1 4, 7 3 

2. เมื่อมีอุปสรรค /วางแผนขจัดอุปสรรค  5, 11 10 3 

3. วางแผนเพิ่มปัจจัยเอื้ออ านวย 2, 3, 9  3 

4. อารมณ์ในการคาดการณ์ว่าจะส าเร็จ -
ล้มเหลว 

6 8, 12 3 

รวม 7 5 12 
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ชุดที่ 10 ตัวฉันเอง (1) 
1. ฉันมั่นใจว่า ฉันจะประสบความส าเร็จในชีวิตอย่างที่ฉันสมควรจะได้รับ (t =3.336, r =0.224) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. บางเวลาฉันรู้สึกเศร้าหมอง (t =6.228, r =0.406) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. เมื่อฉันใช้ความพยายาม ฉันมักท างานส าเร็จ (t =4.108, r =0.367) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. เมื่อเกิดความล้มเหลว ฉันมักรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า (t =7.008, r =0.473) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ฉันท างานต่าง ๆ ส าเร็จได้ด้วยดี (t =3.323, r =0.395) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. บางครั้งฉันรู้สึกว่างานที่ท า ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของฉัน (t =3.905, r =0.308) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. โดยรวมแล้ว ฉันพอใจในตัวฉันเอง (t =3.880, r =0.318) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. ฉันมักไม่แน่ใจในความสามารถของตนเอง (t =5.889, r =0.420) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. ฉันเป็นผู้ก าหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของฉันเอง (t =3.654, r =0.249) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. ฉันรู้สึกว่า ไม่สามารถควบคุมงานของฉันให้เกิดความส าเร็จได้ (t =6.176, r =0.491) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
11. ฉันสามารถจัดการกับปัญหาส่วนใหญ่ของฉันได้ (t =4.793, r =0.364) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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12. มีบางครั้ง ฉันรู้สึกว่าสิ่งต่าง ๆ ดูหดหู่ และสิ้นหวัง (t =7.184, r =0.515) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

แผนผังตั้งต้นของแบบวัดการประเมินแก่นแห่งตน  

มิติ 
 การประเมินแก่นแห่งตน 

รวม 
ข้อ + ข้อ - 

1. ความภาคภูมิใจในตนเอง 7 4, 8 3 
2. ประสิทธิผลแห่งตนโดยทั่วไป 1, 5, 11 - 3 
3. อาการทางประสาท (น้อย) - 2, 6, 12 3 
4. ความเชื่ออ านาจในตน 3, 9 10 3 

รวม 6 6 12 

ชุดที่ 11 ปัจจุบันและอนาคต 
1. ฉันว่าการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” เป็นความคิดของคนโง่ (t =6.384, r =0.533) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. ไม่จ าเป็นที่ฉันต้องวางแผนเกี่ยวกับอาชีพการงาน เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน (t =6.961,  

r =0.552) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ฉันไม่เห็นจะต้องระวังเรื่องไข้หวัดนกเพราะฉันไม่มีโอกาสสัมผัสไก่โดยตรง (t =6.554, r =0.637) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ฉันไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องตรวจไวรัสในคอมพิวเตอร์เพราะฉันใช้คอมพิวเตอร์กับเพ่ือนเพียง
ไม่ก่ีคน (t =,8.832 r =0.720) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ฉันไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องอดทนเรียนให้ดีในวันนี้ เพราะอนาคตโอกาสยังจะเปิดกว้างในการ
เรียนรู้ (t =7.773, r =0.609) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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6. ฉันไม่เห็นความจ าเป็นต้องใช้ช้อนกลางเวลาทานอาหารร่วมกับคนอ่ืนเพราะฉันไม่เชื่อว่าจะติด
โรคติดต่อ (t =7.913, r =0.599) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ฉันเลือกท่ีจะเก็บขยะไว้กับตนเองดีกว่าที่จะทิ้งลงพ้ืน เมื่อยังไม่มีถังขยะ (t =3.702, r =0.298) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. ฉันเขียนข้อความเตือนตนเอง เพ่ือไม่ให้ลืมความตั้งใจที่จะกระท าเรื่องต่างๆ (t =4.031, r =0.318) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. เมื่อวันไหนที่ใช้เงินเกินกว่าที่ก าหนดไว้ วันถัดมาจะต้องใช้ให้น้อยกว่าเดิม (t =3.803, r =0.364) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. ฉันไม่เคยจดบันทึกสิ่งที่ต้องท าในวันข้างหน้าเลย แม้ว่าฉันจะเป็นคนข้ีลืม (t =4.764, r =0.340) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
11.  การท างานทีละข้ันตอนจะช่วยให้ฉันส าเร็จตามเป้าหมายได้ดีกว่าการท าทุกอย่างพร้อมกัน  

(t =4.664,  r =0.454) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
12.  ฉันไม่เคยประเมินตนเองว่า ฉันได้ท าอะไรบ้างตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (t =3.503, r =0.293) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

แผนผังตั้งต้นของแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

มิติ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

รวม 
ข้อ + ข้อ - 

ลักษณะมุ่งอนาคต  1, 2, 3, 4, 5, 6 6 

ควบคุมตน 7, 8, 9, 11 10, 12 6 

รวม 4 8 12 
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ชุดที่ 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 
1. ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสังคมท่ีฉันอยู่ในปัจจุบัน (t =4.789, r =0.364) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. ฉันอยากรู้ว่า ฉันเป็นคนประเภทใดกันแน่ (t =3.565, r =0.334) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ฉันรู้สึกว่า สิ่งที่ฉันท าอยู่นี้ไม่ค่อยจะมีคุณค่านัก (t =6.189, r =0.436) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ฉันได้วางแผนชีวิตของฉัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (t =2.986, r =0.205) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ฉันตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิต ด้วยการใช้เหตุผลของตนเอง (t =2.711, r =0.189) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. ผู้อ่ืนยอมรับฟังความคิดเห็นของฉัน (t =3.513, r =0.260) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ฉันรู้สึกถูกทอดทิ้ง (t =7.528, r =0.588) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. ใครๆ ก็มักไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของฉัน (t =5.943, r =0.443) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. ฉันรู้สึกไม่แน่ใจว่า สิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิดศีลธรรม (t =5.967, r =0.477) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. คนอ่ืนมักมองฉัน ในแง่มุมที่แตกต่างจากที่ฉันมองเห็นตนเอง (t =4.105, r =0.256) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
11. ฉันชอบเลียนแบบการกระท าต่างๆ จากเพ่ือน (t =5.983, r =0.509) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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12. ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ (t =4.581, r =0.421) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
13. ฉันรู้สึกว่า ตนเองต้องแสร้งท าบางอย่างเพ่ือผลบางประการ (t =5.834, r =0.487) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
14. ฉันไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวฉัน (t =3.141, r =0.338) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
15. ฉันขาดความม่ันใจที่จะเป็นตัวของตัวเอง (t =8.514, r =0.598) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
16. ฉันมีความรู้สึกต่อตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (t =3.019, r =0.263) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
17. คนอ่ืนๆ เล็งเห็นคุณค่าในตัวฉัน (t =3.624, r =0.381) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
18. ฉันรู้จักตนเองว่าตนเองเป็นคนอย่างไร (t =4.769, r =0.434) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
19. ฉันไม่แน่ใจว่า ตัวเองคือใคร (t =6.336, r =0.569) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
20. ใครๆ ดูเหมือนจะชอบเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวฉัน (t =4.636, r =0.394) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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แผนผังตั้งต้นของแบบวัดเอกลักษณ์แห่งอีโก้   
 

มิติ 
 เอกลักษณ์แห่งอีโก้   

รวม 
ข้อ + ข้อ - 

1. ไม่แน่ใจ ขาดความม่ันใจในตัวเอง - 2, 10, 13, 14, 15, 16, 20 7 

2. รู้สึกถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครเข้าใจ 1 7, 8 3 

3. รู้จักตนเอง ภูมิใจ เป็นตัวของตัวเอง  12, 18 3, 9, 11, 19 6 

4. ตนและคนอื่นเห็นคุณค่าในตน 4, 5, 6, 17 - 4 

รวม  7 13 20 

ชุดที่ 13 สิ่งที่ฉันคิด 
1. จะเรียนไปท าไม เพราะความรู้ที่ได้จากการเรียนส่วนใหญ่มักไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ (t =4.839, 

 r =0.417) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. การรอคอยผลจากการเรียนเป็นเรื่องที่เสียเวลามากโดยไม่คุ้มค่า (t =6.024, r =0.407) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. จะเรียนไปท าไม ในเมื่อเราสามารถท าตามคนที่เขาประสบความส าเร็จได้ (t =5.795, r =0.435) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. นักศึกษาส่วนใหญ่ที่จบไปมัก “ไส้แห้ง” ได้เงินเดือนน้อย (t =4.271, r =0.281) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. การศึกษาช่วยท าให้บุคคลพัฒนาตนเองได้มากกว่าวิธีการอ่ืน ๆ (t =5.012, r =0.414) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. ฉันเห็นว่าการเรียนเป็นเรื่องไกลตัว ไม่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของฉัน (t =5.363, r =0.338) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ฉันคิดว่าการเรียนเป็นเรื่องท่ีน่าสนุก (t =5.782, r =0.488) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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8. ฉันชอบเรียนวิชาที่มีการยกตัวอย่างหรืออ้างอิงถึงผลการวิจัย (t =4.274, r =0.375) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. เมื่อพูดถึง “การเรียน” ฉันจะมีความรู้สึกในทางลบ (t =6.025, r =0.485) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. การเรียนคงจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายมาก (t =6.950, r =0.576) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
11. การเรียนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นท้าทายส าหรับฉัน (t =6.514, r =0.540) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 12. ฉันจะรู้สึกว่าน่าเชื่อถือมากกว่า ถ้าความรู้นั้นได้มาจากการเรียน (t =4.976, r =0.399) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

แผนผังตั้งต้นของแบบวัดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน   
 

มิติ 
 ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 

รวม 
ข้อ + ข้อ - 

1. เห็นประโยชน์มาก- โทษน้อย 5 1, 2, 3, 4, 6 6 

2. พอใจมากในการเรียน 7, 8, 11, 12 9, 10 6 

รวม 5 7 12 

ชุดที่ 14 สิ่งที่ฉันกระท า 
1. ฉันปวดปัสสาวะบ่อยเม่ือไม่สามารถท างานที่อาจารย์มอบหมายให้ท าในห้องเรียน (t =7.737,  

r =0.574) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. ฉันรู้สึกปวดศีรษะเวลาเริ่มเรียนเนื้อหาเรื่องใหม่ในรายวิชา  (t =6.252, r =0.539) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ขณะเรียนหนังสือฉันรู้สึกไม่พอใจโดยไม่ทราบสาเหตุบ่อยครั้ง  (t =7.713, r =0.623) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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4. เวลาสอบฉันจะวิตกกังวลจนเกินเหตุ  (t =6.341, r =0.551) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ฉันรู้สึกเบื่อที่จะต้องท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ในห้องเรียน  (t =5.529, r =0.462) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. ฉันรู้สึกหนักใจมาก เมื่อต้องเริ่มทบทวนบทเรียนรายวิชาก่อนสอบ  (t =7.681, r =0.558) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ฉันไม่สบายใจเมื่อท าการบ้านหรืองานที่อาจารย์สั่งไม่ได้  (t =5.887, r =0.539) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. ฉันสังเกตตัวเองว่าไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือ  (t =3.573, r =0.308)    
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. เมื่ออาจารย์ซักถามในชั่วโมงเรียน ฉันมักรู้สึกมึนงง ตอบค าถามไม่ได้  (t =6.101, r =0.532) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. ฉันวิตกในการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเป็นอย่างมาก  (t =8.003, r =0.608) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
11.  ฉันมักจะเกิดความกดดัน เมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาของรายวิชาที่เรียน  (t =7.814, r =0.565) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
12. หลังจากเรียนเสร็จ ฉันมักจะมีอาการปวดหัว เป็นไข้บ่อยข้ึน (t =7.530, r =0.587) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
แผนผังตั้งต้นของแบบวัดความเครียดในการเรียน   

 

มิติ 
 ความเครียดในการเรียน รวม 

ข้อ + ข้อ - 
1.  ทางด้านร่างกาย - 1, 2, 7, 8, 12 5 

2.  ทางด้านจิตใจ - 5, 6, 3, 4, 9, 10, 11  7 

รวม - 12 12 
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ชุดที่ 15  สิ่งท่ีฉันพบเห็น 
1. ไม่ว่าฉันจะพยายามมากเพียงใด ก็คงเป็นการยากท่ีการเรียนของฉันจะดีขึ้น (t =8.514, r =0.696) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. ถึงแม้ฉันพยายามที่จะเรียนรู้ แต่การเรียนหนังสือนั้นยากเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจได้ (t =6.065, 

 r =0.610) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ฉันมั่นใจว่า ความพยายามของฉันในการพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนจะไม่สูญเปล่า (t =4.863,  

r =0.420) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ฉันมีภาระต่าง ๆ มากอยู่แล้ว ควรมอบหมายงานกลุ่มให้ เพ่ือนคนอ่ืนท าแทน  (t =5.398,  

r =0.449) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ฉันเชื่อว่าการท่ีเพ่ือนร่วมห้องได้เกรดสูงๆ เป็นเพราะความโชคดี ไม่ได้มาจากความพยายาม  

(t =4.481, r =0.433) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. ฉันไม่แน่ใจว่าจะต้องท าอะไร อย่างไร จึงจะท าให้เป็นนักศึกษาที่ประสบความส าเร็จได้ (t =8.155, 

r =0.652) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. นักศึกษารุ่นใหม่มักจะยอมแพ้กับเรื่องการพัฒนาตนเองในการเรียน (t =3.758, r =0.282) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. ใคร ๆ ก็เรียนหนังสือได้ และคงไม่เป็นสิ่งที่ยากเกินไปส าหรับฉัน (t =5.831, r =0.517) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. เมื่อมีความพร้อมและได้รับการสนับสนุน ฉันรู้ว่าฉันจะเรียนหนังสือได้ส าเร็จ (t =5.557, r =0.500) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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10. การเรียนหนังสือ เป็นงานที่เรียนรู้ได้ ฝึกฝนได้ และฉันแน่ใจว่าจะท าได้ (t =4.522, r =0.503) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
11. การมีความรู้และทักษะในการเรียนเพิ่มข้ึนจากปัจจุบันจะท าให้ฉันเรียนหนังสือได้ผลดีกว่าเดิม  

(t =6.002, r =0.494) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
12. ไม่ว่าจะฉันทุ่มเทในการเตรียมตัวให้กับการเรียนมากเท่าใด ก็ดูจะไม่เกิดผลมากนัก (t =9.037,  

r =0.660) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
13. ฉันไม่ทราบว่าจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไร จึงจะมีผลการเรียนที่ประสบความส าเร็จตามที่ฉัน

ต้องการ (t =6.803, r =0.543) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
14 ฉันไม่ทราบว่าจะต้องท าอย่างไร จึงจะท ารายงานให้ได้คะแนนดี (t =6.591, r =0.558) 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
15. ฉันไม่คิดจะลงทุนลงแรงมากมายกับการเรียน (t =5.236, r =0.538)   

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไมจ่ริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

แผนผังตั้งต้นของแบบวัดความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน   
 

มิติ 
ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน  รวม 

ข้อ + ข้อ - 

1. ตนเองท าได้ (I can) 8 4, 7 3 

2. เน้นความพยายาม (Effort) 3 5, 15 3 

3. สาเหตุ-ผล สมดุล  1, 2, 12 3 

4. รู้สาเหตุ ท านายผลได้ (Predictability) 9, 10, 11  3 

5. รู้วิธีท าให้เกิดผลตามท่ีต้องการ 
(Controllability) 

 6, 13, 14 3 

รวม 5 10 15 
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ภาคผนวก ข 
 ตารางแสดงค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน 

และตารางสถิตใินรายละเอียด 
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ตารางท่ี 1 ค่าทางสถิติเบื้องต้นของตัวแปรที่ส าคัญในงานวิจัย 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบวัด 
กลุ่มรวม 

X  SD Range Kurtosis Skewness CI95%of X  
Test of Normality 

Kolmogorov-Smirnov 

Lower Upper statistic df Sig. 

1.พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 50.93 6.516 36.00 0.079 0.078 50.384 51.483 0.055 543 0.001 
2.พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.58 5.038 30.00 0.290 -0.267 40.162 41.012 0.054 543 0.001 
3.พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 44.00 8.269 53.00 0.412 -0.230 43.312 44.706 0.038 543 0.055 
4.การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ฯ 41.51 7.910 50.00 1.521 -0.711 40.850 42.184 0.065 543 0.000 
5.การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนฯ 54.97 10.15 51.00 0.123 -0.645 54.117 55.830 0.078 543 0.000 
6.การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่ 46.05 11.27 60.00 0.062 -0.380 45.108 47.002 0.048 543 0.004 
7.ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 55.90 7.043 49.00 0.395 -0.486 55.308 56.496 0.068 543 0.000 
8.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.10 6.473 43.00 0.079 0.195 51.559 52.650 0.057 543 0.000 
9.การประเมินแก่นแห่งตน 49.14 7.199 46.00 0.310 0.152 48.534 49.748 0.062 543 0.000 
10.ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 53.11 8.527 47.00 -0.175 -0.342 52.391 53.829 0.064 543 0.000 
11.เอกลักษณ์แห่งอีโก้ 80.02 11.81 89.00 0.417 -0.167 79.030 81.021 0.036 543 0.088 
12.ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 51.41 8.632 51.00 -0.082 -0.155 50.686 52.142 0.053 543 0.001 
13.ความเครียดในการเรียน 39.07 9.683 56.00 -0.158 0.065 38.253 39.886 0.035 543 0.162 
14.ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 65.40 10.24 52.00 -0.588 -0.171 64.543 66.270 0.058 543 0.000 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาชาย (N=123) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 50.77 7.30 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.71 5.43 .602** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 44.36 9.33 .703** .521** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 42.07 8.86 .404** .351** .408** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 53.54 10.38 .404** 0.125 .243** .234** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 45.55 11.85 .274** .306** .204* .355** .180* 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 55.12 7.75 .255** 0.148 .241** 0.130 .502** 0.148 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 51.93 7.09 .562** .496** .465** .315** .329** .200* .362** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 48.34 7.72 .630** .440** .492** .403** .373** .346** .214* .562** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 51.82 8.50 .584** .363** .483** .282** .497** .209* .588** .594** .518** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 78.41 12.03 .537** .373** .459** .351** .456** .315** .244** .448** .782** .539** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 51.34 8.89 .580** .399** .514** .264** .478** 0.143 .481** .486** .506** .713** .522** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 39.02 9.77 -.642** -.354** -.682** -.381** -.401** -.295** -.342** -.469** -.608** -.606** -.554** -.652** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 63.96 10.44 .640** .395** .538** .411** .451** .322** .421** .545** .591** .693** .664** .769** -.714** 1 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาหญิง (N=420 ) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 50.98 6.28 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.55 4.92 .532** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 43.91 7.94 .521** .407** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 41.36 7.62 .320** .152** .195** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 55.40 10.07 .327** .113* .254** .209** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 46.20 11.12 .259** .290** .173** .333** .188** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 56.13 6.81 .254** 0.045 .100* .122* .406** 0.073 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.16 6.29 .497** .402** .473** .275** .323** .237** .269** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.38 7.03 .466** .278** .442** .246** .408** .285** .131** .539** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 53.49 8.51 .411** .222** .382** .273** .465** .252** .468** .532** .378** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 80.50 11.72 .460** .254** .446** .271** .498** .273** .277** .527** .724** .538** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 51.44 8.57 .539** .298** .491** .326** .368** .279** .408** .500** .477** .639** .547** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 39.08 9.67 -.450** -.156** -.487** -.187** -.377** -.186** -.243** -.367** -.582** -.479** -.660** -.561** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 65.83 10.16 .536** .239** .432** .257** .511** .206** .442** .487** .540** .629** .641** .659** -.698** 1 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ า  (N=273) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 50.44 6.49 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.04 4.74 .545** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 42.73 8.01 .579** .403** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 41.50 8.21 .350** .197** .301** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 54.32 10.41 .397** .195** .276** .207** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 44.56 11.25 .335** .338** .208** .348** .189** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 55.84 6.70 .254** .125* .147* 0.103 .398** 0.021 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 51.48 6.34 .545** .383** .491** .315** .408** .173** .342** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 48.04 7.18 .531** .313** .487** .310** .434** .223** .129* .543** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 52.19 8.26 .373** .214** .367** .237** .469** .186** .478** .530** .340** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 77.90 11.54 .428** .261** .426** .306** .479** .227** .191** .474** .752** .446** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 50.37 8.34 .507** .338** .537** .293** .393** .205** .417** .525** .465** .635** .445** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 40.56 9.47 -.450** -.161** -.559** -.236** -.356** -.152* -.195** -.395** -.595** -.375** -.583** -.532** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 63.05 9.78 .508** .240** .455** .285** .525** .137* .400** .495** .543** .535** .584** .639** -.650** 1 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูง (N=270) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 51.43 6.52 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 41.14 5.28 .551** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 45.31 8.34 .560** .452** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 41.53 7.61 .338** .219** .215** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 55.63 9.87 .287** 0.026 .206** .217** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 47.56 11.13 .176** .234** 0.119 .332** .172** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 55.96 7.38 .256** 0.026 .130* .140* .469** .161** 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.74 6.55 .480** .454** .437** .258** .230** .262** .254** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 50.26 7.05 .481** .304** .393** .265** .358** .354** .183** .536** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 54.04 8.71 .521** .272** .417** .309** .477** .277** .523** .551** .468** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 82.17 11.71 .520** .274** .432** .277** .499** .308** .351** .524** .712** .615** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 52.47 8.81 .583** .293** .441** .332** .386** .261** .438** .459** .483** .663** .611** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 37.57 9.68 -.537** -.217** -.492** -.243** -.398** -.239** -.335** -.372** -.559** -.614** -.663** -.614** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 67.79 10.17 .611** .276** .419** .318** .474** .287** .493** .493** .538** .741** .681** .715** -.728** 1 
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาอายุน้อย  (N=292) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 51.33 6.57 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.54 5.05 .566** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 43.68 8.27 .570** .439** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 42.12 7.58 .353** .302** .333** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 55.34 9.77 .328** .127* .216** .243** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 47.94 11.23 .329** .338** .222** .350** .188** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 56.65 6.90 .229** 0.062 .126* 0.107 .375** 0.098 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.16 6.27 .555** .449** .527** .416** .333** .316** .269** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.11 7.25 .551** .378** .504** .316** .370** .320** .123* .613** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 53.24 8.63 .419** .290** .408** .301** .435** .290** .450** .603** .441** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 80.59 12.13 .522** .377** .472** .309** .472** .309** .230** .584** .768** .540** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 51.92 9.05 .520** .347** .465** .314** .332** .332** .377** .559** .500** .641** .546** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 38.68 10.06 -.526** -.259** -.577** -.181** -.352** -.205** -.223** -.446** -.599** -.491** -.637** -.551** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 66.30 10.20 .559** .326** .456** .280** .481** .250** .397** .565** .600** .639** .653** .635** -.696** 1 
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ตารางท่ี 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาอายุมาก  (N=251) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 50.48 6.44 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.64 5.03 .537** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 44.39 8.27 .586** .437** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 40.82 8.24 .326** 0.107 .184** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 54.55 10.60 .365** 0.103 .287** .175** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 43.86 10.95 .168** .256** .155* .308** .179** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 55.03 7.12 .273** 0.085 .164** 0.119 .489** 0.048 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.04 6.71 .474** .404** .411** .155* .315** .134* .323** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.18 7.15 .465** .250** .394** .256** .438** .292** .198** .471** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 52.96 8.43 .495** .212** .399** .237** .522** .188** .561** .483** .382** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 79.37 11.42 .421** .165** .419** .258** .514** .244** .315** .420** .706** .541** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 50.82 8.10 .585** .297** .548** .299** .467** 0.115 .482** .425** .466** .674** .529** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 39.53 9.23 -.459** -.136* -.492** -.297** -.416** -.211** -.315** -.330** -.575** -.527** -.628** -.624** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 64.36 10.23 .558** .223** .468** .296** .519** .191** .474** .436** .508** .658** .641** .744** -.703** 1 
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ตารางท่ี 8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์  (N=189) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 50.51 6.07 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.72 4.60 .487** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 43.10 7.22 .549** .451** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 42.54 6.27 .463** 0.121 .210** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 53.73 10.42 .401** 0.009 .204** .343** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 46.97 10.75 .374** .338** .278** .283** .207** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 54.70 7.15 .306** -0.042 0.106 .259** .513** 0.142 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.28 5.75 .535** .415** .443** .324** .353** .237** .224** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.34 6.60 .497** .267** .473** .364** .366** .233** 0.136 .541** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 51.34 9.34 .476** 0.058 .308** .351** .596** .283** .621** .391** .356** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 79.25 10.79 .518** .191** .436** .387** .560** .241** .423** .518** .677** .613** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 49.60 8.49 .553** .164* .441** .401** .512** .288** .552** .404** .359** .735** .580** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 40.78 9.72 -.476** -0.076 -.492** -.260** -.441** -.261** -.349** -.300** -.612** -.554** -.691** -.613** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 63.54 10.68 .526** 0.123 .369** .356** .580** .260** .596** .401** .527** .716** .666** .718** -.727** 1 
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ตารางท่ี 9 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาสายสังคมศาสตร์  (N=354) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 51.16 6.74 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.51 5.26 .580** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 44.49 8.75 .581** .438** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 40.97 8.62 .313** .235** .284** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 55.64 9.97 .317** .170** .263** .177** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 45.56 11.53 .219** .274** .149** .355** .187** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 56.55 6.91 .225** .131* .140** 0.088 .376** 0.082 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.01 6.84 .510** .431** .485** .273** .318** .223** .336** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.04 7.51 .519** .340** .450** .259** .426** .331** .172** .547** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 54.05 7.91 .444** .376** .451** .272** .387** .242** .407** .654** .465** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 80.44 12.32 .461** .320** .446** .263** .458** .309** .195** .504** .767** .509** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 52.38 8.56 .548** .408** .516** .306** .317** .244** .340** .553** .556** .594** .522** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 38.16 9.55 -.508** -.272** -.553** -.253** -.336** -.202** -.202** -.445** -.588** -.462** -.609** -.553** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 66.40 9.88 .581** .363** .494** .297** .443** .239** .331** .566** .584** .588** .644** .654** -.675** 1 
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ตารางท่ี 10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาที่เป็นลูกคนแรก  (N=302) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 50.88 6.89 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.61 5.05 .619** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 44.15 8.63 .580** .485** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 41.44 8.67 .317** .216** .267** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 55.08 10.51 .313** .161** .244** .207** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 46.25 11.62 .235** .304** .147* .302** .192** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 56.03 7.10 .286** .128* .200** 0.107 .446** 0.085 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.42 6.69 .575** .461** .537** .278** .379** .237** .342** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.03 7.57 .512** .396** .486** .320** .393** .301** .168** .570** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 53.62 8.24 .469** .311** .432** .265** .482** .262** .488** .567** .435** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 79.58 12.24 .485** .356** .443** .307** .484** .310** .252** .527** .740** .548** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 51.81 8.85 .604** .416** .525** .330** .379** .286** .393** .563** .537** .634** .571** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 38.95 9.90 -.505** -.279** -.561** -.248** -.384** -.191** -.260** -.453** -.583** -.500** -.617** -.596** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 65.70 10.68 .604** .374** .506** .305** .527** .258** .398** .601** .611** .648** .693** .686** -.696** 1 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ใช่ลูกคนแรก  (N=241) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 51.00 6.03 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.56 5.03 .455** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 43.83 7.80 .562** .375** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 41.61 6.85 .392** .194** .239** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 54.84 9.72 .399** 0.051 .254** .221** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 45.80 10.85 .306** .280** .229** .402** .180** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 55.74 6.98 .210** -0.002 0.049 .148* .414** 0.105 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 51.71 6.19 .428** .382** .370** .303** .243** .212** .228** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.28 6.71 .509** .212** .402** .224** .416** .304** .140* .512** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 52.47 8.85 .441** .189** .369** .290** .472** .219** .514** .519** .396** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 80.59 11.26 .470** .180** .452** .255** .505** .250** .303** .485** .738** .546** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 50.92 8.34 .470** .200** .453** .280** .415** .187** .469** .397** .409** .680** .504** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 39.22 9.42 -.489** -0.105 -.499** -.220** -.376** -.240** -.275** -.305** -.594** -.517** -.661** -.564** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 65.05 9.69 .495** .141* .377** .275** .460** .201** .497** .350** .469** .649** .587** .679** -.705** 1 
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ตารางท่ี 12 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาท่ีบิดามีการศึกษาต่ า  (N=180) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 50.93 6.40 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.71 4.56 .450** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 44.88 7.70 .499** .290** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 41.63 8.08 .343** 0.058 .299** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 55.96 9.48 .354** 0.080 .188* .236** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 45.17 10.51 0.130 .150* 0.076 .311** .204** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 56.02 6.89 .258** 0.046 .175* 0.064 .433** 0.028 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.98 6.36 .512** .375** .387** .207** .337** 0.114 .287** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.49 7.03 .493** .299** .397** .252** .401** .296** 0.122 .540** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 53.33 8.65 .456** 0.139 .389** .179* .527** 0.140 .486** .533** .375** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 80.38 11.85 .488** .268** .402** .272** .496** .315** .268** .441** .700** .561** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 51.56 8.13 .518** .227** .493** .195** .406** 0.133 .534** .514** .499** .686** .531** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 38.94 9.65 -.517** -.151* -.431** -.242** -.361** -.149* -.268** -.368** -.592** -.539** -.669** -.603** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 65.84 10.10 .568** .219** .416** .280** .483** .170* .452** .480** .497** .636** .660** .664** -.715** 1 
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาที่บิดามีการศึกษาสูง  (N=246) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 51.00 6.55 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.63 5.33 .602** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 43.55 8.07 .623** .542** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 41.55 7.67 .409** .297** .254** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 54.30 10.96 .362** .145* .303** .239** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 47.01 11.46 .318** .393** .322** .345** .190** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 55.39 7.25 .278** 0.105 .157* .161* .443** 0.101 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 51.80 6.64 .549** .481** .559** .320** .349** .307** .323** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.50 7.33 .531** .344** .507** .296** .374** .301** .175** .563** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 53.13 8.63 .476** .296** .379** .334** .537** .318** .596** .551** .463** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 80.29 11.78 .468** .304** .502** .286** .527** .261** .353** .544** .735** .599** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 51.35 8.54 .535** .342** .465** .363** .410** .288** .447** .459** .445** .658** .525** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 38.91 9.46 -.465** -.247** -.568** -.234** -.389** -.203** -.286** -.379** -.577** -.519** -.619** -.560** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 65.23 10.43 .529** .245** .441** .345** .513** .274** .485** .497** .558** .708** .626** .668** -.712** 1 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาต่ า (N=300) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 51.05 6.49 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.74 4.71 .577** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 44.41 7.81 .534** .414** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 41.72 7.46 .419** .241** .339** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 54.35 10.07 .372** .163** .297** .238** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 46.07 10.83 .241** .289** .160** .285** .168** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 55.53 7.14 .259** 0.086 .197** 0.097 .446** 0.024 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.53 6.33 .514** .407** .481** .309** .313** .166** .265** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.45 6.99 .517** .370** .466** .288** .386** .244** .148* .551** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 52.91 8.62 .483** .219** .390** .251** .480** .194** .524** .513** .433** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 80.04 12.07 .472** .333** .458** .298** .503** .240** .300** .487** .721** .589** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 51.53 8.43 .489** .261** .459** .233** .392** .148* .513** .475** .493** .710** .539** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 39.08 9.38 -.487** -.214** -.518** -.263** -.389** -.144* -.308** -.402** -.582** -.591** -.655** -.597** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 65.29 10.46 .543** .258** .436** .312** .488** .135* .469** .457** .514** .691** .649** .649** -.733** 1 
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ตารางท่ี 15 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาท่ีมารดามีการศึกษาสูง (N=138) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 50.88 6.41 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.59 5.49 .501** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 43.71 8.38 .624** .508** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 42.07 7.38 .355** .235** .209* 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 55.64 10.85 .322** 0.013 .257** .404** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 47.18 12.00 .291** .321** .258** .398** .263** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 56.28 6.93 .275** 0.077 0.084 .190* .405** .232** 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.31 6.93 .544** .443** .508** .299** .405** .311** .371** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.86 7.48 .511** .245** .473** .388** .413** .392** .182* .527** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 54.41 8.17 .433** .280** .349** .429** .572** .373** .538** .582** .407** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 81.60 11.04 .466** .208* .504** .353** .516** .319** .274** .526** .755** .517** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 51.97 8.12 .594** .370** .559** .478** .467** .369** .379** .507** .477** .589** .560** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 38.12 9.89 -.478** -.219* -.562** -.246** -.335** -.229** -.176* -.315** -.576** -.393** -.621** -.566** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 66.40 10.04 .536** .237** .498** .454** .534** .433** .452** .566** .598** .620** .626** .741** -.630** 1 
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ตารางท่ี 16 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาท่ีเป็นลูกคนเดียว (N=163) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 50.45 6.74 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.55 5.12 .593** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 43.35 8.15 .586** .461** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 41.67 7.95 .428** .359** .289** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 54.66 10.62 .281** 0.136 .217** .258** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 47.02 10.50 .349** .425** 0.148 .246** 0.088 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 55.74 7.37 .249** 0.097 .268** .187* .365** 0.039 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.19 6.80 .608** .494** .568** .353** .335** .342** .325** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 48.97 7.54 .570** .484** .484** .322** .360** .278** .189* .658** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 53.17 8.11 .501** .346** .371** .330** .377** .262** .459** .563** .456** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 79.41 12.18 .546** .429** .414** .269** .463** .247** .219** .582** .777** .496** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 51.48 9.42 .684** .466** .538** .405** .351** .324** .383** .600** .591** .634** .597** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 39.24 10.15 -.554** -.311** -.565** -.268** -.397** -.223** -.296** -.497** -.608** -.516** -.611** -.655** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 65.09 11.20 .651** .434** .504** .323** .474** .331** .384** .632** .655** .643** .702** .746** -.764** 1 
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ตารางท่ี 17 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ใช่ลูกคนเดียว (N=380) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 51.14 6.42 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.61 5.01 .532** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 44.29 8.32 .565** .429** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 41.45 7.90 .307** .139** .244** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 55.11 9.97 .377** .105* .261** .190** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 45.64 11.59 .234** .244** .197** .374** .231** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 55.97 6.91 .257** 0.059 0.079 0.092 .465** .118* 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.07 6.34 .472** .396** .429** .254** .319** .181** .280** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.22 7.06 .482** .242** .440** .269** .422** .314** .139** .490** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 53.09 8.71 .435** .217** .417** .247** .519** .236** .519** .541** .398** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 80.29 11.66 .446** .214** .458** .297** .504** .304** .297** .471** .721** .561** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 51.39 8.28 .483** .253** .480** .263** .416** .214** .448** .442** .428** .667** .512** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 39.00 9.49 -.472** -.154** -.523** -.222** -.373** -.209** -.252** -.340** -.577** -.504** -.645** -.545** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 65.54 9.82 .515** .198** .434** .279** .513** .197** .468** .433** .503** .652** .621** .649** -.665** 1 
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ตารางท่ี 18 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีพ่ีน้องมีการศึกษาต่ ากว่า ม.6 (N=359) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01 
 
 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 51.00 6.71 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.78 5.00 .532** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 44.10 8.21 .565** .578** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 42.13 8.12 .307** .568** .458** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 55.44 10.12 .377** .319** .197** .268** 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 46.50 11.23 .234** .301** .116* .221** .255** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 56.04 7.05 .257** .226** .273** .170** .280** .180** 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 52.44 6.37 .472** .281** .134* .205** .158** .450** 0.086 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.16 7.51 .482** .522** .424** .501** .287** .317** .219** .309** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 53.49 8.29 .435** .491** .362** .466** .270** .385** .281** .201** .577** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 80.01 12.10 .446** .444** .280** .412** .299** .447** .278** .483** .537** .434** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 52.03 8.58 .483** .457** .328** .443** .284** .477** .278** .261** .538** .752** .539** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 39.00 10.24 -.472** .582** .361** .505** .314** .365** .287** .445** .529** .526** .636** .543** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 65.70 10.59 .515** -.515** -.252** -.566** -.241** -.365** -.188** -.262** -.438** -.574** -.522** -.622** -.602** 1 
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ตารางท่ี 19 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาที่มีพ่ีน้องมีการศึกษาสูงกว่า ม.6 (N=184) 

หมายเหตุ  *p< .05, **p< .01

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. พฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน 50.80 6.15 1              
2. พฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน 40.22 5.12 .497** 1             
3. พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน 43.84 8.40 .584** .401** 1            
4. การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาฯ 40.33 7.37 .401** .214** .232** 1           
5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล 54.07 10.21 .443** 0.104 .299** 0.102 1          
6. การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุน่พี่ 45.17 11.34 .341** .327** .199** .451** .192** 1         
7. ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน 55.63 7.05 .198** -0.052 0.007 0.035 .396** 0.104 1        
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 51.46 6.64 .505** .426** .415** .268** .328** .235** .265** 1       
9. การประเมินแก่นแห่งตน 49.11 6.58 .559** .229** .429** .328** .443** .350** 0.057 .486** 1      
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 52.36 8.95 .474** .203** .388** .200** .522** .174* .530** .556** .381** 1     
11. เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 80.07 11.26 .529** .188* .450** .301** .525** .300** .296** .450** .709** .552** 1    
12. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 50.22 8.62 .486** .242** .483** .277** .438** .156* .386** .427** .400** .683** .544** 1   
13. ความเครียดในการเรียน 39.21 8.51 -.457** -0.097 -.473** -.227** -.423** -.268** -.282** -.295** -.622** -.485** -.667** -.549** 1  
14. ความเชื่ออ านาจในตนด้านการเรียน 64.84 9.55 .504** .163* .372** .232** .511** .206** .464** .344** .471** .653** .589** .655** -.657** 1 
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ตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่แบ่งตามล าดับพ่ีน้องและเพศ 

ล าดับพี่น้อง เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 22 11 

ไม่ใช่คนแรก ชาย 58 45.706 21 1.285 2.466* 2.553* 

คนแรก หญิง 237 44.421 12  1.181 1.268 

ไม่ใช่คนแรก หญิง 183 43.240 22   0.087 

คนแรก ชาย 65 43.153 11    

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
 
ตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/รุ่นพ่ีของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่แบ่งตามระดับการศึกษาของ
มารดาและเพศ  

ระดับ
การศึกษา
มารดา 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 12 22 11 

การศึกษาสูง ชาย 31 50.096 21 3.284 3.76 6.696* 

การศึกษาต่ า หญิง 235 46.812 12  0.476 3.412 

การศึกษาสูง หญิง 107 46.336 22   2.936 

การศึกษาต่ า ชาย 65 43.400 11    

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
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หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 

 

ตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่แบ่งตามระดับการศึกษาของมารดาและล าดับพ่ีน้อง   

ระดับ
การศึกษา
มารดา 

ล าดับพ่ี
น้อง   

จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 11 21 12 

การศึกษาสูง 
ไม่ใช่

คนแรก 
56 52.803 22 0.485 1.401 2.139 

การศึกษาต่ า คนแรก 157 52.318 11  0.916 1.654 

การศึกษาสูง คนแรก 82 51.402 21   0.738 

การศึกษาต่ า 
ไม่ใช่

คนแรก 
143 50.664 12    

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 
ตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่แบ่งตามระดับการศึกษาของมารดา ล าดับพ่ีน้อง และ
เพศ 

ระดับ
การศึกษา
ของมารดา 

ล าดับพี่
น้อง 

เพศ 
จ า 

นวน 
ค่าเฉลี่ย รหัส 111 112 212 222 211 122 121 

สูง 
ไม่ใช่คน

แรก 
ชาย 16 56.500 221 3.778 4.302* 5.053* 5.175* 5.300* 5.360* 7.707* 

ต่ า คนแรก ชาย 36 52.722 111  0.524 1.275 1.397 1.522 1.582 3.929 

ต่ า คนแรก หญิง 121 52.198 112   0.751 0.873 0.998 1.058 3.405 

สูง คนแรก หญิง 67 51.447 212    0.122 0.247 0.307 2.654 

สูง 
ไม่ใช่คน

แรก 
หญิง 40 51.325 222     0.125 0.185 2.532 

สูง คนแรก ชาย 15 51.200 211      0.060 2.407 

ต่ า 
ไม่ใช่คน

แรก 
หญิง 114 51.140 122       2.347 

ต่ า 
ไม่ใช่คน

แรก 
ชาย 29 48.793 121        
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ตารางท่ี 24 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่แบ่งตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง เพศ 
และสาขาท่ีเรียน  

ระดับ
การศึกษาของ

ผู้ปกครอง 
เพศ สาขา จ านวน ค่าเฉลี่ย รหัส 212 221 122 121 112 211 222 

ต่ า ชาย วิทย์ 19 42.705 111 0.70 1.47 1.64 2.64* 2.79* 2.82* 2.83* 
สูง ชาย สังคม 19 42.000 212  0.77 0.94 1.93 2.08 2.11 2.13 
สูง หญิง วิทย์ 43 41.232 221   0.17 1.16 1.31 1.34 1.36 
ต่ า หญิง สังคม 128 41.062 122    0.99 1.14 1.17 1.19 
ต่ า หญิง วิทย์ 85 40.070 121     0.15 0.18 0.20 
ต่ า ชาย สังคม 37 39.918 112      0.03 0.05 
สูง ชาย  วิทย์  9 39.888 211       0.02 
สูง หญิง สังคม 63 39.873 222        

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญที่ 0.5 



 

 

215 

ตารางท่ี 25 ผลการท านายพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์เป็นตัวท านาย 
กลุ่ม จ านวน

คน 
ชุด 1 จิตลกัษณะเดิม (1-4) ชุด 2 สถานการณ์ (5-8) ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8) % ท านาย 

แตกต่าง % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) 

รวม 
เพศชาย 
เพศหญิง 
เกรดเฉลี่ยต่ า 
เกรดเฉลี่ยสูง 
อายุน้อย 
อายุมาก 
สาย วิทยาศาสตร์ 
สาย สังคมศาสตร์ 
เป็นลูกคนแรก 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 
บิดาการศึกษาต่ า 
บิดาการศึกษาสูง 
มารดาการศึกษาต่ า 
มารดาการศึกษาสูง 
พี่น้องการศึกษาต่ ากว่า ม.6 
พี่น้องการศึกษาสูงกว่า ม.6 
เป็นลูกคนเดียว 
ไม่ใชลู่กคนเดียว 

543 
123 
420 
273 
270 
292 
251 
189 
354 
302 
241 
180 
246 
300 
138 
359 
184 
163 
380 

36.9 
50.7 
32.7 
38.2 
37.4 
39.1 
36.4 
41.2 
35.3 
40.2 
33.8 
37.3 
39.7 
38.3 
37.7 
35.2 
42.2 
45.4 
33.4 

2, 1, 3 
2, 3, 1 
1, 2, 3 
1, 2 

3, 1, 4, 2 
1, 2, 4 
3, 2, 1 
1, 3, 2 
2, 1, 3 
1, 2, 3 
2, 3 
1, 4 

1, 2, 3 
2, 3, 1 
1, 2 

1, 2, 3 
2, 3, 1 
1, 4, 3 
2, 1, 3 

.29, .24, .19 

.38, .27, .18 

.26, .25, .17 
.36, .33 

.25, .17, .16, .15 
.32, .23, .15 
.29, .25, .21 
.30, .27, .24 
.32, .24, .13 
.33, .24, .17 

.39, .28 

.36, .32 
.28, .28, .18 
.28, .23, .23 

.38, .31 
.27, .24, .18 
.37, .21, .19 
.36, .24, .17 
.29, .22, .19 

22.3 
27.8 
20.6 
28.0 
17.9 
23.4 
21.5 
33.6 
18.6 
20.3 
27.4 
21.3 
27.8 
27.6 
20.1 
19.0 
33.8 
29.1 
21.3 

5, 6, 7, 8 
5, 6 

5, 6, 7, 8 
6, 5, 7, 8 
5, 6, 8 

5, 7, 6, 8 
6, 5 

5, 6, 7 
5, 6, 8 

5, 8, 6, 7 
6, 5, 7 
6, 5 

5, 6, 7, 8 
5, 6, 8, 7 

5, 8 
5, 8, 6, 7 

6, 5 
5, 7, 8 
6, 5, 8 

.23, .22, .13, .11 
.32, .32 

.21, .20, .14, .13 

.26, .21, .20, .12 
.28, .15, .14 

.22, .20, .19, .11 
.31, .27 

.31, .24, .23 

.26, .22, .11 
.22, .17, .16, .12 

.31, .26, .14 
.28, .27 

.28, .20, .16, .12 

.32, .22, .12, .10 
.31, .21 

.22, .17, .14, .12 
.40, .36 

.33, .26, .17 

.28, .24, .10 

39.4 
53.7 
35.6 
44.1 
40.0 
41.5 
39.6 
47.6 
37.3 
41.7 
40.2 
41.3 
43.8 
43.7 
39.1 
37.1 
47.7 
49.8 
36.0 

2, 1, 3, 5 
2, 3, 5 

2, 1, 5, 3, 8 
1, 2, 7, 6 

3, 1, 4, 5, 2 
2, 1, 7, 8 
3, 2, 1, 5 

1, 5, 3, 2, 7 
2, 1, 5, 3 
1, 2, 3, 5 
2, 5, 3, 6 
1, 4, 5 

2, 1, 5, 3 
2, 5, 3, 1 

1, 2 
1, 2, 3, 5 

2, 5, 1, 6, 3 
1, 4, 5 

2, 1, 5, 3, 6 

.26, .22, .17, .15 
.39, .33, .15 

.24, .24, .15, .10, .08 
.32, .26, .19, .11 

.22, .16, .15, .14, .13 
.31, .29, 12, .09 
.26, .21, .21, .17 

.26, .20, .19, .17, .15 
.30, .23, .14, .11 
.32, .21, .15, .11 
.33, .23, .18, .12 

.34, .28, .19 
.25, .25, .20, .14 
.24, .23, .21, .19 

.38, .31 
.26, .23, .16, .13 

.27, .21, .18, .16, .13 
.37, .27, .22 

.24, .21, .13, .13, 11 

2.5 
3.0 
2.9 
5.9* 
2.6 
2.4 
3.2 
6.4* 
2.0 
1.5 
6.4* 
4.1 
4.1 
5.4* 
1.4 
1.9 
5.5* 
4.4 
2.6 

หมายเหตุ: ค่าเบต้าทุกตัวมีนัยส าคัญที่ .05 และ *มีเปอร์เซ็นแตกต่างตั้งแต่ 5.0% ขึ้นไป 
ตัวท านายที่ 1 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ตัวท านายที่ 4 คือ เอกลักษณ์แห่งอีโก้                   ตัวท านายที่ 7 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่ 
ตัวท านายที่ 2 คือ การประเมินแก่นแห่งตน  ตัวท านายที่ 5 คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก อ.ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด  ตัวท านายที่ 8 คือ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน  
ตัวท านายที่ 3 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ตัวท านายที่ 6 คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล    
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ตารางท่ี 26 ผลการท านายพฤติกรรมอุทิศตนให้กับการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์เป็นตัวท านาย 

หมายเหตุ: ค่าเบต้าทุกตัวมีนัยส าคัญที่ .05 และ *มีเปอร์เซ็นแตกต่างตั้งแต่ 5.0% ขึ้นไป 
ตัวท านายที่ 1 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ตัวท านายที่ 4 คือ เอกลักษณ์แห่งอีโก้                   ตัวท านายที่ 7 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่ 
ตัวท านายที่ 2 คือ การประเมินแก่นแห่งตน  ตัวท านายที่ 5 คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก อ.ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด  ตัวท านายที่ 8 คือ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน  
ตัวท านายที่ 3 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ตัวท านายที่ 6 คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 

กลุ่ม จ านวน
คน 

ชุด 1 จิตลกัษณะเดิม (1-4) ชุด 2 สถานการณ์ (5-8) ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8) % ท านาย 
แตกต่าง % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) 

รวม 
เพศชาย 
เพศหญิง 
เกรดเฉลี่ยต่ า 
เกรดเฉลี่ยสูง 
อายุน้อย 
อายุมาก 
สาย วิทยาศาสตร์ 
สาย สังคมศาสตร์ 
เป็นลูกคนแรก 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 
บิดาการศึกษาต่ า 
บิดาการศึกษาสูง 
มารดาการศึกษาต่ า 
มารดาการศึกษาสูง 
พี่น้องการศึกษาต่ ากว่า ม.6 
พี่น้องการศึกษาสูงกว่า ม.6 
เป็นลูกคนเดียว 
ไม่ใชลู่กคนเดียว 

543 
123 
420 
273 
270 
292 
251 
189 
354 
302 
241 
180 
246 
300 
138 
359 
184 
163 
380 

19.3 
28.6 
16.7 
16.3 
21.2 
22.4 
17.3 
19.1 
21.3 
24.1 
14.7 
17.2 
24.0 
20.2 
20.0 
20.3 
18.4 
29.3 
16.0 

1, 2 
1, 2 
1 

1, 2 
1 

1, 4 
1 
1 

1, 3, 2 
1, 2 
1 
1 
1 

1, 2 
1 

1, 2 
1 

1, 2 
1 

.36, .12 

.36, .23 
.40 

.30, .14 
.45 

.34, .17 
.40 
.41 

.27, .13, .12 
.34, .19 

.38 

.37 

.48 
.29, .21 

.44 
.32, .17 

.42 
.30, .28 

.39 

10.1 
16.8 
9.0 
14.1 
7.9 
15.3 
7.2 
12.6 
11.2 
12.0 
8.8 
2.5 
18.6 
11.9 
13.3 
9.9 
12.6 
25.1 
6.4 

7, 5 
5, 7 
7 

7, 6 
7, 5 
7, 5 
7 
7 

7, 5, 6 
7, 5 
7 
7 

7, 5 
7, 5 
7 

7, 5 
7 

7, 5 
7 

.25, .12 

.27, .20 
.29 

.31, .13 

.18, .15 

.26, .20 
.25 
.33 

.20, .14, .10 
.26, .13 

.28 

.15 
.33, .18 
.23, .17 

.32 
.23, .13 

.32 
.35, .27 

.24 

25.1 
37.5 
22.7 
26.2 
26.0 
28.0 
25.9 
30.5 
26.1 
29.5 
21.4 
19.9 
33.3 
25.1 
35.9 
24.7 
30.2 
40.3 
20.6 

1, 7, 9, 8 
1, 7, 9 
1, 7 

7, 1, 9 
1, 7 

1, 7, 4 
1, 9, 7, 10 

1, 7, 6 
1, 9, 7 
1, 9, 7 
1, 7 
1 

1, 7 
1, 7, 2 

1, 6, 9, 7 
1, 7, 9 
1, 7, 8 

7, 2, 1, 5 
1, 7 

.34, .18, .15, .11 
.36, .20, .19 

.35, .20 
.26, .26, .14 

.42, .12 
.30, .19, .13 

.33, .23, .22, .16 
.41, .28, .19 
.27, .21, .16 
.31, .19, .17 

.33, .20 
.37 

.39, .27 
.28, .20, .16 

.38, .30, .25, .19 
.30, .16, .15 
.41, .24, .18 

.25, .23, .20, .15 
.36, .17 

5.8* 
8.9* 
6.0* 
9.9* 
4.8 
5.6* 
8.6* 
11.4* 
4.8 
5.4* 
6.7* 
2.7 
9.3* 
4.9 

15.9* 
4.4 

11.8* 
11* 
4.6 
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ตารางท่ี 27 ผลการท านายพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน โดยใช้จิตลักษณะเดิม และสถานการณ์เป็นตัวท านาย 
กลุ่ม จ านวน

คน 
ชุด 1 จิตลกัษณะเดิม (1-4) ชุด 2 สถานการณ์ (5-8) ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8) % ท านาย 

แตกต่าง % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) % ท านาย ตัวท านาย ค่าเบต้า (Beta) 

รวม 
เพศชาย 
เพศหญิง 
เกรดเฉลี่ยต่ า 
เกรดเฉลี่ยสูง 
อายุน้อย 
อายุมาก 
สาย วิทยาศาสตร์ 
สาย สังคมศาสตร์ 
เป็นลูกคนแรก 
ไม่ใช่ลูกคนแรก 
บิดาการศึกษาต่ า 
บิดาการศึกษาสูง 
มารดาการศึกษาต่ า 
มารดาการศึกษาสูง 
พี่น้องการศึกษาต่ ากว่า ม.6 
พี่น้องการศึกษาสูงกว่า ม.6 
เป็นลูกคนเดียว 
ไม่ใชลู่กคนเดียว 

543 
123 
420 
273 
270 
292 
251 
189 
354 
302 
241 
180 
246 
300 
138 
359 
184 
163 
380 

30.1 
33.4 
29.5 
32.2 
26.5 
34.0 
26.6 
28.7 
31.1 
35.1 
24.8 
24.1 
38.1 
31.3 
34.2 
31.7 
27.7 
34.6 
29.3 

1, 2, 3, 4 
2, 3 

1, 2, 4, 3 
2, 1, 3 
1, 4, 3 
1, 2 

1, 4, 3 
2, 1 

1, 4, 3 
1, 2, 3 
4, 1 
4, 1 

1, 4, 2 
1, 4, 2 
1, 4 

1, 2, 3 
4, 1 
1, 2 

1, 2, 3, 4 

.23, .17, .13, .11 
.33, .31 

.25, .16, .12, .11 
.30, .25, .12 
.24, .21, .15 

.34, .28 
.23, .23, .15 

.33, .26 
.26, .23, .16 
.31, .24, .14 

.35, .19 

.28, .26 
.36, .17, .17 
.29, .19, .16 

.33, .32 
.27, .23, .15 

.33, .26 

.44, .19 
.18, .17, .16, .15 

11.1 
20.8 
9.3 
14.7 
7.5 
14.1 
10.6 
10.9 
12.9 
12.0 
12.1 
11.8 
17.7 
17.2 
11.0 
11.5 
14.9 
14.3 
11.6 

5, 6 
5, 8 
6, 5 
5, 6 
5, 6 
5, 6 
6, 5 
7, 6 
5, 6 
5, 6 

6, 5, 7 
5, 8 
7, 6 
5, 6 
7, 5 
5, 8 
6, 5 
5, 8 
6, 5 

.21, .20 

.38, .19 

.22, .14 

.25, .22 

.17, .16  

.29, .14 

.26, .13 

.24, .15 

.24, .21 

.22, .19 
.19, .14, .13 

.28, .15 

.27, .25 

.28, .22 

.20, .20 

.24, .16 

.27, .20 

.24, .22 

.22, .20 

40.2 
52.9 
38.1 
45.4 
34.6 
45.5 
39.5 
40.4 
41.9 
44.5 
37.9 
34.4 
50.8 
39.8 
51.0 
42.2 
40.9 
46.5 
40.8 

10, 1, 9, 8 
10, 1, 5 

1, 10, 9, 8 
10, 9, 1, 8 

10, 1 
10, 1, 5 

9, 10, 1, 8 
10, 1 

10, 1, 9 
10, 1, 9 

10, 9, 8, 1 
9, 5, 2 

10, 1, 3, 7, 9 
10, 1, 5, 9 
10, 1, 9, 8 
10, 1, 9 

9, 10, 8, 1 
1, 10 

10, 9, 1, 8 

-.33, .26, .22, .12 
-.55, .16, .14 

.28, -.27, .25, .14 
-.33, .27, .25, .12 

-.38, .29 
-.42, .27, .14 

.39, -.22, .22, .16 
-.39, .32 

-.34, .21, .20 
-.33, .29, .16 

-.33, .28, .22, .20 
.37, .18, .16 

-.40, .40, .18, .13, .13 
-.30, .25, .15, .12 
-.33, .34, .27, .20 

-.36, .26, .14 
.30, -.30, .26, .26 

.38, -.37 
-.34, .27, .24, .19 

10.1* 
19.5* 
8.6* 
13.2* 
8.1* 
11.5* 
12.9* 
11.7* 
10.8* 
9.4* 
13.1* 
10.3* 
12.7* 
8.5* 
16.8* 
10.5* 
13.2* 
11.9* 
11.5* 

หมายเหตุ: ค่าเบต้าทุกตัวมีนัยส าคัญที่ .05 และ *มีเปอร์เซ็นแตกต่างตั้งแต่ 5.0% ขึ้นไป 
ตัวท านายที่ 1 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ตัวท านายที่ 4 คือ เอกลักษณ์แห่งอีโก้                   ตัวท านายที่ 7 คือ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/รุ่นพี่ 
ตัวท านายที่ 2 คือ การประเมินแก่นแห่งตน  ตัวท านายที่ 5 คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก อ.ที่ปรึกษา/ใกล้ชิด  ตัวท านายที่ 8 คือ ความคาดหวังจากครอบครัวในการเรียน  
ตัวท านายที่ 3 คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ตัวท านายที่ 6 คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 
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ตารางที่ 28 ผลการเปรียบเทียบคะแนนตัวแปรระหว่างกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรก
ของครอบครัวกับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่รุ่นแรกของครอบครัว  

หมายเหตุ: *p<.05;**p<.01; และ ***p<.001 

ตัวแปรตาม 
จ านวน

คน  
แสดงค่า 

 F 

คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรตาม 

กลุ่มที่ได้คะแนนมาก กลุ่มที่ได้คะแนนน้อย 

รุ่น mean 
Std. 
Error 

รุ่น mean 
Std. 
Error 

พฤติกรรมกระตือรือร้น
ในการเรียน 

608 774.949*** รุ่นแรก 51.470 .360 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
39.641 .225 

พฤติกรรมอุทิศตนให้กับ
การเรยีน 

608 32.254*** 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
43.273 .327 รุ่นแรก 40.865 .269 

พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจใน
การเรยีน 

608 11.448** รุ่นแรก 44.628 .473 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
42.898 .192 

การสนับสนุนทางสังคม 
จากอ.ที่ปรึกษาฯ 

608 112.368*** รุ่นแรก 41.322 .453 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
35.927 .231 

การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนฯ 

608 3.479 รุ่นแรก 55.759 .574 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
54.240 .577 

การสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อน/รุ่นพ่ี 

608 .391 รุ่นแรก 46.444 .627 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
45.967 .434 

ความคาดหวังจาก
ครอบครัวในการเรียน 

608 88.914*** รุ่นแรก 56.233 .379 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
51.812 .275 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 608 786.541*** รุ่นแรก 52.078 .360 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
39.858 .244 

การประเมินแก่นแห่งตน 608 .014 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
49.602 .427 รุ่นแรก 49.532 .403 

ลักษณะมุ่งอนาคต 
ควบคุมตน 

608 121.723*** รุ่นแรก 53.720 .444 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
48.148 .239 

เอกลักษณ์แห่งอีโก ้ 608 1496.447*** รุ่นแรก 81.552 .638 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
51.223 .454 

ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 608 54.905*** รุ่นแรก 52.009 .453 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
48.167 .250 

ความเครยีดในการเรียน 608 4.787* รุ่นแรก 38.256 .537 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
36.661 .493 

ความเชื่ออ านาจในตน
ด้านการเรียน 

608 166.390*** รุ่นแรก 66.036 .575 
ไม่ใช่รุ่น

แรก 
57.713 .292 
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