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Abstract 
The main purposes of this study were 1) to test a causal relationship model of academic motivation and 
2) to compare the structural equation model differences between Loei Rajabhat University students and 
Udon Thani Rajabhat University students. The samples were 1,049 undergraduate students, enrolling in 
Human Behavior and Self-Development course, in upper northeastern provinces. The samples were 
selected by purposive sampling. Perceived basic psychological needs (perceived autonomy, perceived 
competence, and perceived relatedness) were modeled as antecedents of academic motivation. 
Academic effort and academic relaxation were modeled as consequences. The finding revealed that the 
hypothesized structural equation model was adjusted in harmony with the fitted empirical data ( 2 = 
1060.756, df = 381, p = .000, RMR = .060, RMSEA = .030, GFI = .944, NFI = .938, CFI = .959, AGFI 
= .944, 2/df = 2.784). The perceived basic psychological needs through academic motivation had 
indirectly affected to academic effort and academic relaxation. All of perceived basic psychological 
need variables could account for 77 percent of variance in academic motivation, 26 percent of variance 
in academic effort, and 39 percent of variance in academic relaxation. There were no difference on 
structural models between Loei Rajabhat University students and Udon Thani Rajabhat University 
students. 
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การศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของแรงจูงใจในการเรียน 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: 

การทดสอบทฤษฎีการกําหนดตนเอง2

1 
 

หัสดิน แกววิชิต3

2  
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายหลักเพ่ือ 1) ศึกษาโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของแรงจูงใจในการเรียน และ  

2) เปรียบเทียบแบบจําลองความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางนักศึกษาตางมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่ีลงทะเบียนใน

รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน จํานวน 1,049 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยมีการรับรูความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ ไดแก การรับรูความเปนตัวของตัวเอง การรับรูความสามารถ

ของตนเอง และการรับรูความใกลชิดสนิทสนมกับอาจารยผูสอนเปนตัวแปรเชิงเหตุ และความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 

และความผอนคลายในการเรียนเปนตัวแปรเชิงผล ผลการวิจัยพบวาแบบจําลองแรงจูงใจในการเรียนภายหลังการ

ปรับแกมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ( 2 = 1060.756, df = 381, p = .000, RMR = .060, RMSEA = .030, GFI = 

.944, NFI = .938, CFI = .959, AGFI = .944, 2/df = 2.784)  ท้ังนี้  การรับรูความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ดาน  มี

อิทธิพลทางออมตอความมุงม่ันต้ังใจในการเรียน และความผอนคลายในการเรียน ผานแรงจูงใจในการเรียน โดย

อิทธิพลของการรับรูความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจท้ัง 3 ดาน สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจใน

การเรียนจากการกําหนดตนเองไดรอยละ 77 ขณะท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของความมุงม่ันต้ังใจในการเรียนได

รอยละ 26 ความผอนคลายในการเรียนไดรอยละ 39 ผลการเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธไมพบ

ความแตกตางระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการเรียน ความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ ความมุงม่ันตั้งใจ ความผอนคลาย นักศึกษา  

การกําหนดตนเอง 
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บทนํา 

 ในความเปนจริงคงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะพบวา

ผูเรียนไมไดมีความสนใจ ความอยากท่ีจะเรียนเสมอไป 

หากแตมีเหตุผลประการอ่ืน อาทิ ความรูสึกกดดัน 

หวังคะแนน รางวัล หลีกเลี่ยงบทลงโทษ หรือเห็นวา 

สิ่งนั้นสําคัญตอตนเอง เขามาเก่ียวของ ซ่ึงหมายความวา

ผูเรียนไดรับอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอกเชนเดียวกับ

แรงจูงใจภายใน จึงเริ่มมีการใหความสําคัญกับแรงจูงใจ

ภายนอกในบริบททางการศึกษา โดยทําการศึกษาบนฐาน

แนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจท่ีชื่อวาทฤษฎีการกําหนดตนเอง 

(Self-Determination Theory: SDT) (Ryan & Deci, 2004) ซ่ึง

ใหความสําคัญท้ังแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 

โดยมีความเชื่อวา แรงจูงใจภายนอกไมไดเปนปจจัยท่ี

สงผลกระทบทางลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนเสมอไป ยังมี

แรงจูงใจภายนอกบางลักษณะท่ีสงผลกระทบทางบวก

ตอคุณลักษณะดังกลาว ซ่ึงแรงจูงใจภายนอกในแตละ

ชนิด จะมีความแตกตางกันในระดับของการกําหนดตนเอง/

ความเปนตัวของตัวเอง (Self-Determined/Autonomy) หรือ

ระดับการรับรูตอท่ีมาของการตัดสินใจกระทําของบุคคลวา

เกิดจากการตัดสินใจดวยความชอบ หรือการเห็นคุณคา

ของตนเองหรือตัดสินใจจากการกดดันตนเอง หรือถูก

บังคับจากผูอ่ืนหรือสังคม ดังนั้น เม่ือกลาวถึงแรงจูงใจ

ในการเรียนตามแนวคิดของทฤษฎีการกําหนดตนเอง 

จึงมักจะหมายถึง แนวโนมของเหตุผลในการกระทําวา

เกิดจากผูเรียนเปนผูเลือกเองหรือเกิดจากสภาวะกดดัน

ใหตองเลือก 

 จากการศึกษาในบริบททางการศึกษา พบวา 

สาเหตุหนึ่ งท่ี มีอิทธิพลตอการกําหนดแนวโนมของ

แรงจูงใจในการเรียน คือ ความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ 

(Basic Psychological Needs) (Ryan & Deci, 2004) ซ่ึ ง

ประกอบดวยความตองการรับรูความสามารถของตนเอง 

(Need for Competence) ความตองการรับรูความใกลชิด

สนิทสนม (Need for Relatedness) และความตองการรับรู

ความเปนตัวของตัวเอง (Need for Autonomy) (Ciani, 
Sheldon, Hilpert, & Easter, 2011; Faye & Sharpe, 2008; 
Ferrer-Caja & Weiss, 2002; Jang, Reeve, Ryan, & Kim, 
2009; Niemiec, Lynch, Vansteenkiste, Bernstein, Deci, & 
Ryan, 2 0 0 6 ; Van Nuland, Taris Boe kaerts, & Martens, 
2012) และลักษณะของแรงจูงใจในการเรียนจะสง

อิทธิพลตอคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา

ในทายท่ีสุด อาทิ ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน ระดับ

ความเครียด และความวิตกกังวล (González, Paoloni, 

Donolo, & Rinaudo, 2012) 
 เพ่ือเปนการยืนยันแบบจําลองแรงจูงใจใน

การเรียนตามทฤษฎีการกําหนดตนเองในบริบททาง

การศึกษาของสังคมไทย รวมท้ังเพ่ือการประยุกตใชองค

ความรู ใหสอดคลองกับสภาพสังคม ผูวิจัยจึงเห็น

ความสําคัญในการศึกษาการรับรูความตองการพ้ืนฐาน

ทางจิตใจ ซ่ึงประกอบดวย การรับรูความเปนตัว 

ของตัวเอง การรับรูความสามารถของตนเอง และ 

การรับรูความใกลชิดสนิทสนมกับอาจารยผูสอนในฐานะ

ตัวแปรเชิงเหตุ ท่ีสงอิทธิพลตอความมุงม่ันตั้งใจและ

ความรูสึกผอนคลายในการเรียน โดยมีแรงจูงใจใน 

การเรียนท่ีเกิดจากการวิเคราะหคาดัชนีแรงจูงใจเปนตัว

แปรค่ันกลาง ในกลุ มนั กศึ กษาระดั บปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือตอนบน พรอมท้ังทําการเปรียบเทียบแบบจําลอง

แรงจูงใจในการเรียนระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพ่ือเปน

การยืนยันแบบจําลองแรงจูงใจในการเรียนระหวางกลุม

นักศึกษาในบริบททางสังคมเดียวกัน 

 

การประมวลเอกสาร 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชทฤษฎีการกําหนด

ตนเอง (Ryan & Deci, 2004) เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

โดยทําการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
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 ความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีมีตอ

แรงจูงใจในการเรียน 

 จากทฤษฎีการกําหนดตนเองมีความเชื่อวา 

ความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจท้ัง 3 ดาน ตางมีอิทธิพล

ตอแรงจูงใจในการเรียน หากจากการศึกษาในบริบททาง

การศึกษาท่ีผานมาพบวา มีความตองการพ้ืนฐานทาง

จิตใจเพียงบางดานท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเรียน ซ่ึงผล

สนับสนุนทฤษฎีเพียงบางสวน ท้ังท่ีทําการวิเคราะห

แรงจูงใจภายในท่ีเปนลักษณะหนึ่งของแรงจูงใจจากการ

กําหนดตนเอง หรือแรงจูงใจจากการกําหนดตนเองดัง

การศึกษาของโอโตชิ  และเฮฟเฟอรแนน (Otoshi & 

Heffernan, 2011) ได ทํ าการทดสอบแบบจํ าลอง

ความสัมพันธระหวางความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจท้ัง 

3 ดานกับคะแนนสอบ TOEIC โดยมีแรงจูงใจภายในเปน

ตัวแปรค่ันกลาง มีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน 

285 คน จากการศึกษาดังกลาวพบวาความตองการ

พ้ืนฐานทางจิตใจท้ัง 3 ดาน มีความสัมพันธระหวางกัน 

โดยการรับรู ถึงความใกลชิดสนิทสนมและการรับรู

ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลตอแรงจูงใจภายใน 

ขณะท่ีไมพบความสัมพันธระหวางแรงจูงใจภายในกับ

การรับรูความเปนตัวของตัวเอง ขณะท่ีการศึกษาของ

จาง รีฟ ไรอัน และคิม (Jang, Reeve, Ryan, & Kim, 2009) 

ท่ีตรวจสอบทฤษฎีการกําหนดตนเองตอความสามารถใน

การอธิบายปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ และความพึง

พอใจในการเรียนของนักเรียนเกาหลี ในนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 

การรั บรู ความเป นตั วของตั วเอง และการรั บรู

ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจ

ภายใน แตไมพบอิทธิพลของการรับรูความใกลชิดสนิท

สนมตออาจารยผูสอน 

 สําหรับการวิเคราะหแรงจูงใจจากการกําหนด

ตนเอง อาทิ การศึกษาของ ซิอานี่ เชลดอนฮิลเพิรธ และ

อี ส เธอร  (Ciani, Sheldon, Hilpert, & Easter, 2 0 1 1 ) ท่ี

ทําการศึกษาอิทธิพลของความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ

ท่ีมีตอรูปแบบการวางเปาหมายในการเรียนผานแรงจูงใจ

ในการเรียนจากการกําหนดตนเองในนักศึกษา จํานวน 

184 คน ผลการศึกษาพบวาการรับรูความเปนตัวของ

ตัวเองและการรับรูความใกลชิดสนิทสนมมีอิทธิพล

ทางตรงตอแรงจูงใจในการเรียนจากการกําหนดตนเอง

ขณะท่ีไมพบอิทธิพลของการรับรูความสามารถของ

ตนเองตอแรงจูงใจในการเรียน ขณะท่ีการศึกษาของเฟย 

และชารป (Faye & Sharpe, 2008) ท่ีทําการศึกษาอิทธิพล

ของความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจและการคนหา 

อัตลักษณท่ีมีตอแรงจูงใจในการเรียนจากการกําหนด

ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบวา มี

เฉพาะการรับรูความสามารถของตนเองท่ีมีอิทธิพล

ทางตรงตอแรงจูงใจในการเรียน 

 จากผลการศึกษาท่ีมีท้ังความสอดคลองและ

ความขัดแยงกัน สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงใช

กรอบแนวคิดตามทฤษฎีการกําหนดตนเองเปนหลักใน

การศึกษา ซ่ึงใหความสําคัญกับความตองการพ้ืนฐาน

ทางจิตใจท้ัง 3 ดาน ซ่ึงไดแก การรับรูความเปนตัวของ

ตัวเอง การรับรูความสามารถของตนเอง และการรับรู

ความใกลชิดสนิทสนม 

 แรงจูงใจในการเรียนท่ีมีตอความมุงม่ัน

ตั้งใจในการเรียน และความผอนคลายในการเรียน 

 ความมุ งม่ั นตั้ งใจในการเรี ยน ถื อเป น

องคประกอบทางจิตลักษณะของผู เรียนท่ีสําคัญตอ

ความคงทนในการเรียนประการหนึ่ง โดยจากการศึกษา 

พบวา แรงจูงใจในการเรียน ท้ังท่ี ทําการวิเคราะห

แรงจูงใจภายใน หรือแรงจูงใจจากการกําหนดตนเอง มี

อิทธิพลตอความมุงม่ันต้ังใจในการเรียน อาทิ การศึกษา 

ของ แวน นู แลนด  และคณ ะ (Van Nuland, Taris, 

Boekaerts, & Martens, 2 0 1 2 ) ท่ี ทํ าก ารต รวจสอบ

โครงสรางเชิงเหตุผลของแรงจูงใจภายในตามทฤษฎีการ

กําหนดตนเองในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 

476 คน พบวา แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลทางตรงตอ

ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนท้ังในการศึกษาระยะท่ี 1 
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และระยะท่ี  2  ซ่ึ งมี ช วงเวลาห างกั น  6 เดื อน 

เชนเดียวกับการศึกษาแรงจูงใจในการเรียนจากการ

กําหนดตนเองผานการวิเคราะหดัชนีแรงจูงใจ (Hardre & 

Reeve, 2003; Vansteenkiste, Smeets, Soenens, Lens, Matos, 
& Deci,  
2010) ท่ีพบวา แรงจูงใจในการเรียนจากการกําหนด

ตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หากแตบางการศึกษาพบผล 

ท่ีแตกตาง อาทิ การศึกษาของคูเซอรการ, เทนเคท, โวส, 

เวสเตอร และโครเซต (Kusurkar, Ten Cate, Vos, Westers, 

& Croiset, 2012) ท่ีศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีมีผลตอ

สมรรถภาพทางการเรียน ในกลุมนักศึกษาแพทย ป 2-6 

จํานวน 383 คน โดยแบงแรงจูงใจเปนแรงจูงใจจากการ

มีอิสระ แรงจูงใจจากการถูกควบคุม และดัชนีแรงจูงใจ 

(แรงจูงใจจากการกําหนดตนเอง) ผลการวิเคราะหขอมูล 

พบวา แรงจูงใจในการเรียนจากการกําหนดตนเอง 

มีอิทธิพลทางออมตอความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนผาน

กลยุทธในการเรียน หากแตไมมีอิทธิพลทางตรงตอ 

ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 

 นอกจากนี้ องคประกอบทางอารมณหรือ

ความรูสึกของผูเรียนในระหวางการเรียนถือเปนปจจัย

สําคัญประการหนึ่งในการประคับประคองความสนใจใน

การเรียน โดยจากการศึกษาพบวาผูท่ีมีแรงจูงใจในการ

เรียนสูงจะมีความรูสึกทางลบตอการเรียนในระดับต่ํา 

ดังการศึกษาของปซาริค (Pisarik, 2009) ท่ีทําการศึกษา

ความสัมพันธระหวางรูปแบบของแรงจูงใจภายในในการ

เรียนกับความรูสึกเบื่อหนายกับการเรียน ในกลุม

นักศึกษา จํานวน 191 คน ผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจ

ภายในมีความสัมพันธทางลบกับความรูสึกเบื่อหนาย 

และเหนื่อยลา ขณะท่ีแรงจูงใจภายนอกชนิดกดดัน

ตนเอง และถูกควบคุมจากภายนอก รวมถึงภาวะไมมี

แรงจูงใจมีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกเบื่อหนาย 

และเหนื่อยลา สวนการศึกษาของกอนซาเลซ เปาโลนี่ 

โดโนโล  และริ เนาโด (González, Paoloni, Donolo, & 

Rinaudo, 2012) ท่ี ทําการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ 

ในการเรียนท่ีมีตออารมณความรูสึกในลักษณะตาง ๆ 

ในนักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 472 คน ผลการศึกษา

พบวา นักศึกษาท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนจากการกําหนด

ตนเองสูงมีระดับความวิตกกังวล ความรูสึกเบื่อหนาย 

และความทอถอยตํ่ากวานักศึกษาท่ีมีแรงจูงใจในการ

เรียนจากการถูกควบคุม 

 ท้ังนี้  แบบวัดความวิตกกังวลตามทฤษฎ ี

การกําหนดตนเอง จะประกอบดวย อารมณทางบวก 

และอารมณทางลบ หากแตเวลาตั้งชื่อจะเลือกตั้งจาก

อารมณทางลบ สําหรับการศึกษาครั้งนี้ใหชื่อตัวแปร

ความผอนคลายทางการเรียนซ่ึงเปนอารมณทางบวก 

แตไมไดมีความแตกตางในรายละเอียดของการวัด 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการประมวลเอกสารขางตนจึงสรุปไดวา

นักศึกษาท่ีมีการรับรูความเปนตัวของตัวเอง การรับรู

ความสามารถของตนเอง และการรับรูความใกลชิดสนิท

สนมตออาจารยผูสอนสูง จะมีแรงจูงใจในการเรียนสูง 

มีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนสูง และมีความผอนคลาย

ในการเรียนสูงดังปรากฏในภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 

 1. การรับรูความเปนตัวของตัวเอง การรับรู

ความสามารถของตนเอง และการรับรูความใกลชิดสนิท

สนมจากอาจารยมีอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจในการ

เรียน 

 2. แรงจูงใจในการเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอ

ความรูสึกผอนคลายในการเรียน และความมุงม่ันตั้งใจใน

การเรียน 

 3. การรับรูความเปนตัวของตัวเอง การรับรู

ความสามารถของตนเอง และการรับรูความใกลชิดสนิท

สนมจากอาจารยมีอิทธิพลทางออมตอความรูสึกผอน

คลายในการเรียน และความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนโดย

สงผานแรงจูงใจในการเรียน 

 4. แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธของ

แรงจูงใจในการเรียนระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไมแตกตาง

กัน 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธ

เชิงสาเหตุ (Causal Relationship Research) โดยมีการรับรู

ความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ดาน ไดแก การรับรู 

 

ความเปนตัวของตัวเอง การรับรูความสามารถของตนเอง 

และการรับรูความใกลชิดสนิทสนมตออาจารยผูสอน

เปนตัวแปรเชิงสาเหตุ และมีความมุงม่ันตั้งใจในการ

เรียน และความรูสึกผอนคลายในการเรียนเปนตัวแปร

ผล ผานอิทธิพลของแรงจูงใจในการเรียนท่ีเปนตัวแปร

ค่ันกลาง ในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน ซ่ึงใช

วิธีการสุมแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability 

Sampling) โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ระหวาง 200-400 คน (Comrey & Lee, 1992, cited in 

Harlow, 2014) โดยผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก

จํานวนเทาของตัวแปรสังเกตอัตราสวน 20:1 ดังนั้น 

กลุมตัวอยางไมควรต่ํากวา 360 คนตอกลุม โดยผูวิจัย 

ทําการขออนุญาตเก็บขอมูลจากอาจารยผูสอนใน

การรับรูความเปนตัว

ของตัวเอง 

การรับรูความสามารถ 

ของตนเอง 

แรงจูงใจ 

ในการเรียน 

การรับรูความใกลชิด 

สนิทสนมจากอาจารย 

ความมุงม่ันต้ังใจ

ในการเรียน 

ความผอนคลาย 

ในการเรียน 
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รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน ซ่ึงไดรับ

ความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี จากนั้นจึงขอความรวมมือจากนักศึกษาในการ

สมัครใจตอบขอคําถาม ซ่ึงไดผูสมัครใจท้ังหมด 1,281 

คน หากแตสามารถนํามาวิเคราะหผลไดท้ังสิ้น 1,049 

คน เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 136 คน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 430 คน และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 483 คน ท้ังนี้ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีจํานวนไมถึง 

200 คน จึงไมนํามาทําการวิเคราะห เปรียบเทียบ

ระหวางกลุม 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคะแนน แบง

ออกเปน 5 ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี  1 แบบสอบถามภู มิ หลั งของ

นักศึกษา ประกอบดวย เพศ อายุ คณะท่ีกําลังศึกษา 

ชั้นปท่ีกําลังศึกษา ลักษณะการพักอาศัยในปจจุบัน 

อาชีพเสริมระหวางศึกษา และประสบการณในการเรียน

รายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป จิตวิทยาสํ าหรับครู  หรือ

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 

 ตอนท่ี 2 แบบวัดการรับรูความตองการ

พ้ืนฐานทางจิตใจ เปนแบบวัดท่ีดัดแปลงและปรับปรุง

มาจากแบบวัดของดีซีและไรอัน (Deci & Ryan, 2000) 

และ ไรอัน มิมส และโคสเนอร (Ryan, Mims, & Koestner, 

1983) แบบวัดฉบับนี้มีขอคําถาม จํานวน 9 ขอ แบงเปน

ดานละ 3 ขอแบงประเมินการรับรูในการไดรับการ

ตอบสนองของนักศึกษาใน 3 ดาน คือ การรับรูความ

เปนตัวของตัวเอง มีตัวแปรสังเกต ไดแก ความรูสึกถึง

การมีอิสระ (ฉันมีอิสระท่ีจะแสดงความคิดในการเรียน

วิชานี้ ) ความรูสึกอยากเรียน (ฉันรูสึกวาฉันไมอยาก

เรียนวิชานี้) และความรูสึกถึงตัวเลือก (ฉันไมมีตัวเลือก

ในการเรียนวิชานี้) การรับรูความสามารถของตนเองมีตัว

แปรสังเกต ไดแก ความรูสึกม่ันใจ (ฉันคิดวาฉันเรียน

วิชานี้ได) ความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ (ฉันรูสึกวา

ตัวเองมีความสามารถมากข้ึนหลังเรียนวิชานี้ไปไดสัก

พัก) และความรูสึกพอใจในผลลัพธ (ฉันพอใจกับผลลัพธ

ท่ีออกมาหลังเรียนวิชานี้) และการรับรูความใกลชิดสนิท

สนม มีตัวแปรสังเกต ไดแก ความรูสึกสนิท (ฉันไมรูสึก

สนิทกับอาจารยผูสอน) ความรูสึกถึงความนาเชื่อถือ 

(ฉันคิดวาฉันสามารถเชื่ออาจารยผูสอนคนนี้ได) และ

ความรูสึกท่ีมีตอความสัมพันธในอนาคต (ฉันไมอยากมี

ปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอนคนนี้อีกในอนาคต) ผูตอบ

ท่ีไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการรับรูวาตนเองไดรับ

การตอบสนองในความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจมากกวา

ผูตอบท่ีไดคะแนนต่ํากวา จากการตรวจสอบคุณภาพ 

พบวา แบบวัดการรับรูความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 

ดาน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท้ังฉบับเทากับ .841 มี

คาน้ําหนักองคประกอบจากการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยันระหวาง .49 ถึง .82 ในรายดานมีคาสัม 

ประสิทธสหสัมพันธการรับรูความเปนตัวของตัวเอง 

เทากับ .745 การรับรูความสามารถของตนเอง เทากับ 

.702 และการรับรูความใกลชิดสนิทสนมเทากับ .669 

 ตอนท่ี 3 แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนเปน

แบบวัดท่ีดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบวัด ของไรอัน

และคอนเนลล (Ryan & Connell, 1989) ไรอัน มิมส และ

โคสเนอร (Ryan, Mims, & Koestner, 1983) และวาลเลอ

แรนด  และคณ ะ (Vallerand, Blais, Brière & Pelletier, 

1989) แบงประเมินเหตุผล (ตัวบงชี้ท่ีแสดงใหเห็นถึง

ชนิดของแรงจูงใจ) ในการเขาเรียนในรายวิชาพฤติกรรม

มนุษยเพ่ือการพัฒนาตนของนักศึกษา ซ่ึงแบงแรงจูงใจ

เปน 5 ชนิด คือ แรงจูงใจภายใน (ฉันมีความสุขและ

ความพึงพอใจในขณะท่ีไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ) แรงจูงใจ

ภายนอกชนิดคนพบความสําคัญ (ฉันคิดวาการเรียนวิชา

นี้จะชวยเตรียมความพรอมใหฉัน สําหรับการประกอบ

อาชีพในอนาคต) แรงจูงใจภายนอกชนิดกดดันตนเอง 

(ฉันตองการพิสูจนกับตัวเองวา ฉันมีความสามารถใน

การเรียนผานวิชานี้จนสามารถสําเร็จปริญญาได ) 
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แรงจูงใจภายนอกชนิดถูกควบคุมจากภายนอก (ฉันต้ังใจ

เรียนวิชานี้เพราะตองการท่ีจะมี “ชีวิตท่ีดี” ในภายหลัง) 

และภาวะไมมีแรงจูงใจ (ฉันรูสึกวาเสียเวลาเปลาในการ

เรียนวิชานี้) ชนิดละ 5 ขอ รวมท้ังสิ้นจํานวน 25 ขอ 

จากนั้นจึงทําการสรางคาดัชนีแรงจูงใจ เพ่ือเปนการ

นําเสนอแรงจูงใจ 3 ประเภทใหญ ไดอยางครอบคลุม 

โดยการนําขอคําถามแตละขอมาคํานวณตามสูตรของ

โกรลนิกและไรอัน (Guay& Vallerand, 1997, cited in Faye 

& Sharpe, 2008) เนื่องจากการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันของแรงจูงใจภายนอกชนิดกดดันตนเองมีคา

สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันในระดับท่ีคอนขางต่ํา อีกท้ังไม

มีความกลมกลืนระหวางแบบจําลองกับขอมูลเชิง

ประจักษในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดังนั้น

จึงทําการวิเคราะหตามสูตร ดังนี้ 

 ดัชนีแรงจูงใจ = (2 x แรงจูงใจภายใน) + 

(แรงจูงใจภายนอกชนิดเห็นความสําคัญของการกระทํา) 

– (แรงจูงใจภายนอกชนิดถูกควบคุมจากภายนอก) –  

(2 x ภาวะไมมีแรงจูงใจ) 

 โดยผูวิจัยทําการสุมขอคําถามจากชนิดของ

แรงจูงใจมาชนิดละ 1 ขอ เพ่ือสรางดัชนีแรงจูงใจแตละ

ดัชนี รวมท้ิงสิ้น 3 ดัชนี เนื่องดวยแรงจูงใจภายในมีขอ

คําถามจํานวน 3 ขอ จึงจําตองทําการสุมขอคําถามของ

แรงจูงใจชนิดอ่ืนเปนจํานวน 3 ขอ สงผลใหสามารถนํา

ขอคําถามมาสรางดัชนีไดตามจํานวนดังท่ีกลาวขางตน 

ผูตอบท่ีไดคะแนนเปนบวกแสดงวามีแรงจูงใจในการ

เรียนจากการกําหนดตนเองมากกวาแรงจูงใจจากการถูก

ควบคุมและภาวะไมมีแรงจูงใจ ขณะท่ีผูตอบท่ีไดคะแนน

เปนลบแสดงวามีแรงจูงใจในการเรียนจากการถูกควบคุม 

และ/หรือภาวะไมมีแรงจูงใจมากกวาแรงจูงใจจากการ

กําหนดตนเอง จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา ดัชนี

แรงจูงใจมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ .801 มีคา

น้ําหนักองคประกอบจากการวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงยืนยันระหวาง .72 ถึง .85 

 ตอนท่ี 4 แบบวัดความมุงม่ันตั้งใจในการ

เรียน เปนแบบวัดท่ีดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบ

วัดของ ไรอัน มิมส  และโคสเนอร  (Ryan, Mims, & 

Koestner, 1983) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความรูสึก

มุงม่ันตั้งใจในการเรียน มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ มีตัว

แปรสังเกต ไดแก ความรูสึกถึงความทุมเท (ฉันพยายาม

ทุมเทในการเรียนวิชานี้ ) ความรูสึกถึงความขยัน 

(ฉันไมไดขยันเรียนวิชานี้) และความรูสึกถึงความตั้งใจ 

(ฉันตั้งใจเรียนวิชานี้) ผูตอบท่ีไดคะแนนมากกวาแสดงวา

มีการรับรูวาตนเองมีความมุงม่ันตั้ งใจในการเรียน

มากกวาผูตอบท่ีไดคะแนนต่ํากวา จากการตรวจสอบ

คุณภาพ พบวา แบบวัดความมุงม่ันต้ังใจในการเรียนมี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท้ังฉบับ เทากับ .827 มีคา

น้ําหนักองคประกอบจากการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันระหวาง .71 ถึง .87 

 ตอนท่ี 5 แบบวัดความผอนคลายในการ

เรียน เปนแบบวัดท่ีดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบ

วัด ของไรอัน มิมส  และโคสเนอร  (Ryan, Mims, & 

Koestner, 1983) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูถึง

ความเครียด ความวิตกกังวล และความผอนคลาย 

ท่ีเกิดข้ึนระหวางการเรียน มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 

ตัวแปรสังเกต ไดแก ความรูสึกเครียด (ฉันรูสึกเครียด

ขณะเรียนวิชานี้) ความรูสึกวิตกกังวล (ฉันรูสึกวิตกกังวล

ขณะเรียนวิชานี้) และความรูสึกผอนคลาย (ฉันรูสึกผอน

คลายในการเรียนวิชานี้) ผูตอบท่ีไดคะแนนมากกวา

แสดงวามีความผอนคลายในการเรียนมากกวาผูตอบท่ีได

คะแนนต่ํากวา จากการตรวจสอบคุณภาพพบวาแบบวัด

ความผอนคลายในการเรียน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ท้ังฉบับเทากับ .905 มีคาน้ําหนักองคประกอบจากการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันระหวาง .82 ถึง .92 

 

ผลการวิจัย 

 แบบจําลองการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันของการรับรูความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ 
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แรงจูงใจในการเรียน ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน และ

ความรูสึกผอนคลายในการเรียน พบวา ตัวแปรสังเกต

ทุกตัวมีคาน้ําหนักองคประกอบเปนบวกและมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ แสดงวา ตัวแปรสังเกตสอดคลองกับโครงสราง

ตัวแปรแฝง รวมถึงยืนยันการวัดตัวแปรแฝงทุกตัวใน

แบบจําลองมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct 

Validity) โดยแบบจําลองกอนการปรับแกยังไมมีความ

กลมกลืน (X2 = 1998.248, df = 543, p = .000, RMR = .060, 

RMSEA = .075, GFI = .906, NFI = .901, CFI = .926, AGFI 
= .880, X2/df = 3.680) จึงทําการปรับแก และแบบจําลอง

โครงสรางความสัมพันธหลังดําเนินการปรับแกมีความ

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (X2 = 1060.756, df = 381, 

p = .000, RMR = .060, RMSEA = .030, GFI = .944,NFI = 
.938, CFI = .959, AGFI = .944, X2/df = 2.784) 
 ท้ังนี้ การแสดงคาอิทธิพลของตัวแปรแฝงใน

แบบจําลองนี้เปนแบบคะแนนมาตรฐาน (Standardized 

Coefficient) ดังปรากฏในภาพประกอบ 2 และตาราง 1 

โดยผลการวิจัย พบวา การรับรูความตองการพ้ืนฐานทาง

จิตใจท้ัง 3 ดาน มีอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจในการ

เรียนโดยการรับรูความสามารถของตนเองมีคาอิทธิพล

สูงท่ีสุด (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .49) รองลงมา

คือ การรับรูความใกลชิดสนิทสนม (คาสัมประสิทธิ์

อิทธิพล เทากับ .40) และการรับรูความเปนตัวของ

ตัวเอง (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .26) โดยคา

สัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของสมการโครงสรางตัว

แปรแรงจูงใจในการเรียนมีคาเทากับ .77 ซ่ึงสอดคลอง

กับสมมติฐานขอท่ี 1 

 นอกจากนี้  พบวา แรงจูงใจในการเรียนมี

อิทธิพลทางตรงตอความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน (คา

สัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .51) และความผอนคลายใน

การเรียน (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .63) โดยการ

รับรูความสามารถของตนเองมีคาอิทธิพลทางออมตอ

ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนสูงท่ีสุด (คาสัมประสิทธิ์

อิทธิพล เทากับ .25) รองลงมาคือ การรับรูความใกลชิด

สนิทสนม (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .20) และการ

รับรูความเปนตัวของตัวเอง (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

เทากับ .13) โดยคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของ

สมการโครงสรางตัวแปรความมุงม่ันต้ังใจในการเรียนมี

คาเทากับ .26 

 ความผอนคลายในการเรียนไดรับอิทธิพล

ทางออมจากการรับรูความสามารถของตนเองสูงท่ีสุด 

(คาสัมประสิทธิ์ อิทธิพล เทากับ .30) รองลงมา คือ 

การรับรูความใกลชิดสนิทสนม (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

เท ากับ .25) และการรับรูความเปนตัวของตัวเอง 

(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ .16) โดยคาสัมประสิทธิ์

การพยากรณ  (R2) ของสมการโครงสรางตั วแปร 

ความผ อนคลายในการเรี ยน มี ค าเท ากั บ  .39 

ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2 และ 3 
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* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

ภาพประกอบ 2 ผลการประมาณคาแบบจําลองความสัมพันธเชิงโครงสรางของอิทธิพลจากการรับรู 

ความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ ท่ีมีผลตอความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนและความรูสึกผอนคลายในการเรียน 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ 

.78 .76 

.91 .83 

.66 

.65 

.62 
มีความสามารถ 

ม่ันใจ 

พอใจผลลัพธ 

ตัวเลือก อยากเรียน อิสระ 

.65 .83 

.48 .75 
.71 

.38* 

.17* 

.75* 

.26* 

.49* 

.40* 

.85 
.73 

.88 

.74 

.85 

.82 

.51* 

.63* 

การรับรูความเปน

ตัวของตัวเอง 

การรับรู

ความสามารถ 

 

การรับรูความ

ใกลชิดสนิทสนม 

ความรูสึกผอนคลาย 

ในการเรียน 

R2 = 39 

ความมุงม่ันต้ังใจ 

ในการเรียน 

R2 = 26 

แรงจูงใจในการเรียน 

R2 = .77 

ความสนิท ปฏิสัมพันธอนาคต ความนาเชื่อถือ 

ดัชนีที่1 

ดัชนีที่2 

ดัชนีที่3 

ขยัน ต้ังใจ 

เครียด วิตกกังวล ผอนคลาย 

ทุมเท 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect Effect: IE) อิทธิพล

รวม (Total Effects: TE) ของตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอตัวแปรผล และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตัวแปรผล R2 อิทธิพล 

ตัวแปรเชงิสาเหตุ 

แรงจูงใจ 

ในการเรียน 

การรับรูความเปน

ตัวของตัวเอง 

การรับรู

ความสามารถ 

ของตนเอง 

การรับรู 

ความใกลชิด

สนิทสนม 

แรงจูงใจ 

ในการเรียน 

 DE  .26* .49* .40* 

.77 IE     

 TE  .26* .49* .40* 

ความมุงมั่นตั้งใจ 

ในการเรียน 

 DE .51*    

.26 IE  .13* .25* .20* 

 TE .51* .13* .25* .20* 

ความรูสึกผอนคลาย

ในการเรียน 

 DE .63*    

.39 IE  .16* .30* .25* 

 TE .63* .16* .30* .25* 

2 = 1060.756, df = 381, p = .000, RMR = .060, RMSEA = .030, GFI = .944 

NFI = .938, CFI = .959, AGFI = .944, 2/df = 2.784 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

 

 ขณะท่ีผลการเปรียบเทียบแบบจําลอง

โครงสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

พบวา แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระหวาง

นักศึกษา 2 กลุมดังกลาวไมมีความแตกตางกัน ซ่ึง

สอดคล องกั บสมมติ ฐานข อท่ี  4 ดั งปรากฏใน

ภาพประกอบ 3 โดยพบวาการรับรูความสามารถของ

ตนเองมีคาอิทธิพลสูงท่ีสุด (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

เทากับ .52 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ

เทากับ .50 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 

ท้ังนี้ แรงจูงใจในการเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอความ

มุงม่ันตั้งใจในการเรียน และความผอนคลายในการเรียน 

และพบวา ความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ดาน 

มีอิทธิพลทางออมตอความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน และ

ความผอนคลายในการเรียนดังปรากฏในตาราง 2 
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* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

ภาพประกอบ 3 ผลการประมาณคาแบบจําลองความสัมพันธเชิงโครงสรางของอิทธิพลจากการรับรู 

ความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ ท่ีมีผลตอความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนและความรูสึกผอนคลายในการเรียน 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

หมายเหตุ:  

คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลในวงเล็บเปนคาอิทธิพลของกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

.78 

 

.67** (.60**) 

.85 

(.86) 

.88 

(.90) 

.83 (.82) 

.87 (.81) .75 

(.77) 

ทุมเท 

.91 

(.91) 

.83 

(.83) 

.69 (.63) 

.66 (.61) 

.63 

(.65) 
มีความสามารถ 

ม่ันใจ 

พอใจผลลัพธ 

ตัวเลือก อยากเรียน อิสระ 

.60 (.67) 

.48 (.49) .73 (.81) .67 

(.76) 

.47** 

(.21**) 

.24* 

(.06) 

.75** 

 .23* (.25*) 

.52** 

(.50**) 

.40** (.43**) 

.73 

(.72) 

.74 (.74) 

.83 (.85) 

.53** (.46**) 

การรับรูความเปน

ตัวของตัวเอง 

การรับรู

ความสามารถ 

 

การรับรูความ

ใกลชิด สนิทสนม 
ความรูสึกผอนคลาย 

ในการเรียน 

    

 

แรงจูงใจในการเรียน 

R2 = .81, (.75) 

ความสนิท ปฏิสัมพันธอนาคต ความนาเชื่อถือ 

ดัชนีที่ 1 

ดัชนีที่ 2 

ดัชนีที่ 3 

ขยัน ต้ังใจ 

เครียด วิตกกังวล ผอนคลาย 

ความมุงม่ันต้ังใจ 

ในการเรียน 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect Effect: IE) อิทธิพล

รวม (Total Effects: TE) ของตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอตัวแปรผล และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2)  

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

ตัวแปรผล R2 อิทธิพล 

ตัวแปรเชงิสาเหตุ 

แรงจูงใจ 

ในการเรียน 

การรับรู 

ความเปนตัว 

ของตวัเอง 

การรับรู

ความสามารถ 

ของตนเอง 

การรบัรู 

ความใกลชิด

สนิทสนม 

แรงจูงใจ 

ในการเรียน 

 DE  .23* (.25*) .52** (.50**) .40** (.43**) 

.81 (.75) IE     

 TE  .23* (.25*) .52** (.50**) .40** (.43**) 

ความมุงมั่นตั้งใจ 

ในการเรียน 

 DE .53** (.46**)    

.28 (.21) IE  .12** (.12**) .27** (.23**) .21** (.19**) 

 TE .53** (.46**) .12** (.12**) .27** (.23**) .21** (.19**) 

ความรูสึกผอนคลาย 

ในการเรียน 

 DE .67** (.60**)    

.44 (.35) IE  .16** (.15**) .34** (.30**) .26** (.25**) 

 TE .67** (.60**) .16** (.15**) .34** (.30**) .26** (.25**) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
หมายเหตุ:  

คาสัมประสิทธิ์อิทธพิลในวงเล็บเปนคาอทิธิพลของกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยท่ีพบอิทธิพลของการรับรู

ความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจท้ัง 3 ประการ อันไดแก 

การรับรูความเปนตัวของตัวเอง การรับรูความสามารถ

ของตนเอง และการรับรูความใกลชิด สนิทสนมจาก

อาจารยผูสอนท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนจากการกําหนด

ตนเองโดยตรง และมีอิทธิพลทางออมตอความมุงม่ัน

ตั้งใจในการเรียน และความผอนคลายในการเรียนท้ังใน

ภาพรวม และระดับมหาวิทยาลัยซ่ึงสอดคลองทฤษฎ ี

การกํ าหนดตนเอง (Ryan & Deci, 2004) และผล

การศึกษาจากงานวิจัยอ่ืน ๆ ท้ังในบริบทของประเทศ 

ฝงตะวันตก (Katz, Eilot & Nevo, 2014) รวมถึงประเทศ

แถบเอเชีย (Jang, Reeve, Ryan, & Kim, 2009) ท่ีสามารถ

อธิบายไดวา หากนักศึกษามีการรับรูถึงความเปนอิสระ

ทางความคิดและการตัดสินใจ รับรู ถึ งศักยภาพ 

ของตนเองท่ีตอกิจกรรม และรับรู ถึงความใกลชิด

ระหวางตนเองกับผูอ่ืนในทางท่ีดี 

 ตามแนวคิดของทฤษฎีการกําหนดตนเอง 

มีคําสําคัญ 2 คํา ไดแก “Internalization” และ “Integration” 

ท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณนี้ โดย Internalization ผูวิจัย

เรียกวา กระบวนการซึมซับ กระบวนการนี้เปนกระบวนการ 

ท่ีเกิดข้ึนภายในระดับจิตใจของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะ

ทําการเปลี่ยนอิทธิพลของแรงกดดันจากสิ่งแวดลอม

รอบตัว โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมทางสังคม อาทิ บุคคล 

ระเบียบขอบังคับ หรือรางวัล เปนตน ใหเปนแรงผลักดัน 

ท่ีเกิดข้ึนภายในตัวนักศึกษาเอง และ Integration ผูวิจัย

เรียกวา กระบวนการบู รณาการ  กระบวนการนี้ เป น

กระบวนการสรางความสอดคลองระหวางแรงผลักดัน 

ท่ี เกิดข้ึนภายในตัวกับตัวตนของตนเอง (Deci, Ryan, & 

Williams, 1996) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีไดรับอิทธิพลจาก

ระดับการรับรู ความเป นตั วของตั วเอง การรับรู

ความสามารถของตนเอง การรับรูความใกลชิดสนิทสนม 
(Ciani, Sheldon, Hilpert, & Easter, 2011; Niemiec & Ryan, 
2009) ซ่ึงหากนักศึกษามีความรูสึกวาการท่ีตนเองเขาชั้น
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เรียนและทํางานสงอาจารยเกิดข้ึนดวยการตัดสินใจของ

ตนเอง รูสึกวาเกิดจากสมัครใจของตนเอง รูสึกวาตนเอง

มีศักยภาพ มีความสามารถท่ีจะทําได และมีความรูสึก

วาตนเองมีสายสัมพันธท่ีดีกับอาจารยผูสอน จะสงผลให

เกิดแรงผลักดันจากภายในจิตใจตนเอง และมีโอกาสใน

การปรับแรงผลักดันดังกลาวใหเปนสวนหนึ่งของตัวตน

หรือความปรารถนาท่ีแทจริงของตนเอง และจะสงผลให

นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนท่ีเกิดจากการกําหนด

ดวยตนเอง 

 แมรายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนา

ตนจะเปนวิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองเรียนตาม

หลักสูตรกําหนด ซ่ึงมีความเปนไปไดท่ีจะสงผลกระทบ

ทางดานลบตอการรับรูความเปนตัวของตัวเอง หากแต

การรับรูถึงการเปนอิสระทางความคิดและการตัดสินใจ

ไมไดเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากการรับรูวารายวิชา

ดังกลาวเปนวิชาท่ีถูกบังคับเพียงปจจัยประการเดียว 

ทวาบรรยากาศในชั้นเรียน การรับรูถึงการใหอิสระทาง

ความคิดและการตัดสินใจของอาจารยผูสอนในระหวาง

ภาคการศึกษาท่ีไดเรียนก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการ

หนึ่ งท่ีสามารถส งผลตอการรับรูของนักศึกษาได

เชนเดียวกัน 

 นอกจากนี้  ผลการวิจัยพบอิทธิพลของ

แรงจูงใจในการเรียน ตอความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 

และความผอนคลายในการเรียน สามารถอธิบายไดวา 

หากบุคคลมีแรงจูงใจในการเรียนจากการกําหนดตนเอง 

ยอมสงผลใหกระทําหรือรวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ 

รวมถึงมีผลกระทบตอสภาวะทางอารมณใหมีอารมณ

ทางบวกมากกวาอารมณ ทางลบ ซ่ึงเกิดจากการ

ผสมผสานเหตุผลในการเรียนท้ังดวยความสนใจใน

รายวิ ชา มีความรู สึ กสนุ กในการเรียน หรือเห็ น

ความสําคัญของการเรียนท่ีมีตอตนเองมากกวาการเรียน

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูอ่ืนหรือเพราะเปนสิ่ง

ท่ีตองทําท้ัง ๆ ท่ีไมไดใหความใสใจแมแตนอย (Ferrer-

Caja & Weiss, 2002; Reeve, 2004) 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ 

 ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้แสดงให เห็น

ความสําคัญในการแสดงบทบาทของอาจารยผูสอนท่ีมี

ตอแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา โดยเสนอแนะให

อาจารยผูสอนสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหนักศึกษา  

1) มี ความรู สึ กว าตนเองมี อิ สระในการคิ ดและ 

การตัดสินใจเก่ียวกับการเรียนในรายวิชา เชน การให

นักศึกษารวมกําหนดกฎเกณฑหรือระเบียบในชั้นเรียน 

หรือใหมีสวนรวมในการกําหนดประเด็นในการเรียน 

การทํางาน 2) มีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ 

ในการเรียนในรายวิชา เชน การสรางประเด็นคําถาม

หรือโครงงานท่ีกระตุนความคิดและการคนควาของ

นักศึกษา และเปดโอกาสใหนักศึกษาเปนผูตั้งคําถาม 

แ ล ะ 

3) มีความรูสึกวามีสัมพันธภาพท่ีดีกับอาจารยผูสอน 

เชน การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และทัศนคติระหวางชั้น

เรียน การลดบทบาทตนเองจากเปนผูพูดใหกลายเปน

ผูฟ ง เปนตน จะสงผลใหนักศึกษาเกิดแรงกระตุน 

แรงผลักดันในการเรียนดวยตนเอง และจะชวยใหลด

ความรูสึกกดดันระหวางการเรียน มีความมุมานะ

พยายามในการเรียน และอาจสงผลตอพฤติกรรมการ

เรียนอ่ืน ๆ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนตอประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการเรียนในทายท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 1. การวิจั ยครั้ งนี้ กํ าหนดกลุ มตั วอย าง 

ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับเพียงรายวิชาเดียว 

เพ่ือเปนการยืนยันแบบจําลองและอางอิงผลสูประชากร

กลุมใหญได ควรทําการวิจัยกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนใน

รายวิชาท่ีหลากหลาย 

 2. การวิจัยความสัมพันธเชิงโครงสรางในครั้ง

นี้ใชวิธีการเก็บขอมูลแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional 

Study) ท่ีทําการวิเคราะหขอมูลเพียงชวงเวลาใดเวลา
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หนึ่ง ซ่ึงอาจทําใหเกิดขอจํากัดในการอางอิงอิทธิพลของ

ตัวแปร การวิจัยตอไปจึงควรมีการเก็บขอมูลในหลาย

ช วงเวลาหรือเป นการวิจั ยระยะยาวเพ่ื อให เห็ น

ผลการวิจัยท่ีมีความตอเนื่อง 

 3. การวิ จั ยครั้ งนี้ ทํ าการเปรี ยบเที ยบ

แบบจําลองของมหาวิทยาลัย 2 แหงท่ีอยูในภูมิภาค

เดียวกัน ซ่ึงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีไมแตกตางกัน 

การวิจัยครั้งตอไปจึงควรมีการเปรียบเทียบแบบจําลอง

ของนักศึกษาท่ีอยูตางภูมิภาค เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ

ความแตกตางในวิถีชีวิตวัฒนธรรมท่ีมีตอการรับรูความ

ตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ และแรงจูงใจในการเรียน 

 4. เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ดัดแปลงมาจากแบบ

วัดมาตรฐานตามทฤษฎีการกําหนดตนเองตามตนฉบับ

ภาษาอังกฤษ แมจะผานการตรวจสอบความตรงและ

ความสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยจากผูเชี่ยวชาญ 

แตคาความเท่ียงตรงหรือความเชื่อม่ันในบางดานของ

แบบวัดไมอยูในเกณฑท่ีดี รวมถึงตองมีการตัดขอคําถาม

ออกหลายขอในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

เนื่องดวยพบความสัมพันธระหวางขอคําถาม จึงควร

สรางแบบวัดการรับรูความตองการพ้ืนฐานทางจิตใจ 

และแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนในบริบทของสังคมไทย 

เพ่ือใชในการศึกษาตอไป 

 5. การวิจัยครั้งนี้ทําการสรางดัชนีแรงจูงใจ

ทําใหไมเห็นความสัมพันธระหวางแรงจูงใจชนิดตาง ๆ 

จึงควรมีการวิจัยท่ีวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกชนิดตาง ๆ และภาวะ

ไมมีแรงจูงใจ รวมถึงวิเคราะหอิทธิพลหรือความสัมพันธ

ระหวางแรงจูงใจชนิดตาง ๆ ท่ีมีตอสมรรถภาพทางการ

เรียน 
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