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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยสิ่งแวดล้อมและระดับความ

ฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ และเพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม

กับความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑิตย์ ซ่ึงเป็นงานวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จาํนวนทั้งหมด 202 คน ด้วยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอญิ (Accidental sampling) และทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

 ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจก

แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.07 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิง ร้อยละ 76.2 และเพศ

ชาย ร้อยละ 23.8 ส่วนอายุ ตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณข์ึ้นไป ร้อยละ 74.3 และระดับช้ันปีที่ 3 มากร้อย

ละ 34.2  

 ระดับปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบ้านหรือครอบครัวมี

ค่าเฉล่ียสงูสุดอยู่ในระดับมากที่สุด (4.23) รองลงมาคือด้านการรับสื่ออยู่ในระดับมาก (4.03) 

ด้านศาสนาอยู่ในระดับมาก (3.91) ด้านสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (3.89) และด้านกจิกรรม

ยามว่างอยู่ในระดับมาก (3.63) 

 ระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

ความรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียสงูสดุอยู่ในระดับมาก (4.07) รองลงมาคือด้านการมองโลกในแง่ดีอยู่

ในระดับมาก (3.78) และด้านความท้าทายอยู่ในระดับมาก (3.63) 
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 และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมกบัความฉลาดทางอารมณ์ด้าน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มี

ความสัมพันธ์กนัในเชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.473) ที่ค่านัยสาํคัญทางสถิติระดับ 

0.07 

 

1. ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 

 ในสงัคมยุคปัจจุบันถือเป็นยุคสมัยที่มีการแข่งขันสงู ทาํให้คนเรามีความกดดันในการ

พัฒนาตนเองเพ่ือไปสู่เป้าหมายอยู่ตลอดเวลา ทาํให้ทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ

ปัจจัย ตั้งแต่ปัจจัยที่สามารถมองเหน็ได้และไม่สามารถมองเหน็ได้ที่อยู่รอบตัว สิ่งเหล่าน้ีเรียกว่า 

“สิ่งแวดล้อม” (สชุา จันทร์เอม, 2522) และสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อบุคคลในด้าน

ต่างๆ ได้แก่ รูปแบบลักษณะเฉพาะทางด้านการคิด ความรู้สกึและพฤติกรรมของบุคคล แม้เวลา

และสถานการณ์จะเปล่ียน บุคลิกภาพกค่็อนข้างมีลักษณะคงที่ ซ่ึงทาํให้บุคคลน้ันแตกต่างจากคน

อื่นๆ ตามแนวคิด “ บุคลิกภาพ (Personality) ” (Darley, Glucksberg and Kincha, 1991)  

 โดยสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนสาํคัญในการกาํหนดบุคลิกภาพ มีรูปแบบตามกรอบแนวคิด

สิ่งแวดล้อมหลังคลอดที่มีผลต่อบุคคล (http://tanakornhomrod.igetweb.com, 2554) ได้แก่

 1) บ้านหรือครอบครัว   2) สถานศึกษา  3) การรับสื่อ  

 4) ศาสนา    5) กจิกรรมยามว่าง  

 นอกจากบุคลิกภาพแล้ว สิ่งแวดล้อมยังกาํหนด ความสามารถในการควบคุมความ

ขัดแย้งของตนเอง การจัดการกับอารมณ์ไม่สบาย ตามแนวคิด “ความฉลาดทางอารมณ ์

(Emotional Intelligence)” (Goleman, 2538) ซ่ึงมีองค์ประกอบ ตามแนวคิดพ้ืนฐานของ

ความสามารถด้านความฉลาดทางอารมณข์องแต่ละบุคคลของ (Goleman, 1995) ได้แก่ 

 1) ความสามารถในการตระหนักถงึตนเอง (Self-Awareness) 

 2) ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Regulation)  

 3) ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง (Self-motivation) 

 และในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง ทาํให้บุคคลต้องมี แรงขับที่ทาํให้

ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามแนวคิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement 

Motive) ของ แมค็เคลแลนด์ (McClelland อ้างถึงใน วิภาพร มาพบสขุ, 2542) ซ่ึงลักษณะ

พฤติกรรมของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตามแนวคิดพฤติกรรมของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของ 

(อาํนาจ วัดจินดา, 2558) ได้แก่ 

 1) กล้าเสี่ยง   2) ขยันขนัแขง็ 

 3) รับผดิชอบต่อตนเอง  4) ต้องการทราบถงึผลการตัดสนิใจตน  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้ วิจัยจึ งสนใจที่ จะศึกษาปัจจัยสิ่ งแวดล้อมที่ มี

ความสัมพันธ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพ่ือนาํเอาความรู้ จากการศึกษาวิจัยที่ได้ ไปเป็นแนวทางให้กับทาง
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มหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีบทบาทในการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ ตั้งแต่ระหว่างศึกษาและ

หลังจากจบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือการเข้าทาํงานในภายภาคหน้า ซ่ึงจะส่งผลดีต่อตัว

นักศึกษาและช่ือเสยีงของสถานศึกษาต่อไป  

 

2. วตัถุประสงคใ์นการวิจยั     

 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์  

 2) เพ่ือศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณด้์านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  

 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความฉลาดทางอารมณ์ด้าน

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

3. ขอบเขตการวิจยั 

 1) ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 

 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ระดับปริญญาตรี 

จาํนวน 18,532 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนการศึกษา ณ เดือนธนัวาคม 2557) 

 2) ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ในการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ด้าน

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ประกอบด้วย 

 2.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมหลังคลอดที่มีผล

ต่อบุคลิกภาพ (http://tanakornhomrod.igetweb.com, 2554) ได้แก่ 

  1. บ้านหรือครอบครัว 2. สถานศึกษา 3. การรับสื่อ 

  4. ศาสนา  5. กจิกรรมยามว่าง  

 2.2 ตัวแปรตาม ความฉลาดทางอารมณด้์านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ ได้แก่ 

  1. การมองโลกในแง่ดี 2. ความรับผดิชอบ 3. ความท้าทาย   

 3) ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีทาํการวิจัยและเกบ็ข้อมูลในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 

ถงึ เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2558 
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4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยทาํการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

จาํนวน 202 ฉบับ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง   

 

5.  การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้วิจัยทาํการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อ

ความฉลาดทางอารมณด้์านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิ

บัณฑติย์ โดยใช้สถติิดังน้ี 

 1) สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

 ใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2) สถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

 ใช้ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ที่ค่านัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.07 

  

6. สรุปผลการวิจยั 

 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ จาํนวน 

202 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาเป็นเพศชาย ส่วนอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รองลงมาตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และระดับช้ันปีที่ศึกษาของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 3 และระดับช้ันปีที่น้อยที่สดุ คือ ช้ันปี

ที่ 2  

 2) ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยสิ่งแวดล้อม  

 พบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวมและในรายด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย

ด้านพบว่า ด้านบ้านหรือครอบครัว มีระดับความคิดเหน็ภาพรวมระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณาราย

ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ “ผู้ปกครองรับฟังและพร้อมทาํความเข้าใจกบัปัญหาและความ

ต้องการเสมอ” “ผู้ปกครองเปิดโอกาสรับฟังและใช้เหตุผลเสมอ” และ “ผู้ปกครองให้อสิระในสิ่ง

ที่เลือก และพร้อมสนับสนุน” และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สดุ คือ “สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่

สามัคคีกัน และมีเวลาทาํกิจกรรมร่วมกัน” ถัดไปด้านสถานศึกษา พบว่า มีระดับความคิดเห็น

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ “ข้าพเจ้ามีเพ่ือน

สนิทที่ไว้วางใจ สามารถช่วยเหลือกนัได้ทุกเร่ือง” และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สดุ คือ “อุปกรณ์อาํนวย

ความสะดวกต่างๆ ในสถานศึกษา ที่เพียงพอ” ต่อมาด้านการรับสื่อ พบว่า มีระดับความคิดเหน็

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ “การใช้สื่อเพ่ือความ
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บันเทงิสนุกสนานหรือผ่อนคลายความเครียด” และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ “การปฏิบัติตาม

ค่านิยมที่ได้รับจากสื่อ” ถัดไปด้านศาสนา พบว่า มีระดับความคิดเหน็ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ “ศาสนาทาํให้จิตใจสงบและสบายใจ” และข้อ

ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สดุ คือ “เข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนาสมํ่าเสมอ” และด้านกจิกรรมยามว่าง พบว่า 

มีระดับความคิดเหน็ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ 

“ท่านใช้เวลายามว่างในการเสริมสร้างความสมัพันธก์บัเพ่ือนหรือคนรอบข้าง” และข้อที่มีค่าเฉล่ีย

ตํ่าที่สดุ คือ “ท่านใช้เวลายามว่างในการบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือสงัคม”  

 3) ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดทางอารมณด้์านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ 

 พบว่า มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในภาพรวมและในราย

ด้านอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมองโลกในแง่ดี มีระดับความ

คิดเหน็ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ “ข้าพเจ้ารู้สกึ

พึงพอใจมาก หากวิธกีารทาํงานของข้าพเจ้าได้คะแนนมากกว่าและรวดเรว็กว่าเพ่ือนร่วมช้ันเรียน” 

และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ “ข้าพเจ้าไม่รู้ สึกเสียใจหากถูกอาจารย์ตาํหนิงานที่ทาํ ในขณะที่

เพ่ือนร่วมห้องช่ืนชมผลงานกต็าม” ต่อมาด้านความท้าทาย พบว่า มีระดับความคิดเหน็ภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ “ข้าพเจ้ามีเพ่ือนสนิทที่

ไว้วางใจ สามารถช่วยเหลือกนัได้ทุกเร่ือง” และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สดุ คือ “อุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวกต่างๆ ในสถานศึกษา ที่เพียงพอ” ต่อมาด้านความรับผิดชอบ พบว่า มีระดับความคิดเหน็

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ “ข้าพเจ้าพร้อมจะทาํงาน

ที่เพ่ือนหรืออาจารย์มอบหมายให้ แม้งานน้ันยากและไม่ถนัด โดยไม่กลัวต่อผลลัพธเ์ชิงลบ” และ

ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ “ข้าพเจ้าชอบทาํงานกลุ่มกับเพ่ือนที่เรียนเก่ง มากกว่าทาํงานร่วมกับ

เพ่ือนสนิทที่รู้ ใจและเข้าใจกนัอย่างดี” 

 4) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 พบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ มีความสมัพันธเ์ชิงบวก ในระดับปานกลาง 

ที่ค่านัยสาํคัญทางสถติิระดับ 0.07 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 

7. การอภิปรายผล 

 จากการวิจัย “ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ด้าน

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์” ผู้วิจัยพบประเดน็

ดังน้ี 

 1) ประเดน็ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

 พบว่า ด้านบ้านหรือครอบครัวมีระดับความคิดเหน็มากที่สุด อาจเน่ืองจากบ้านหรือ

ครอบครัว เป็นปัจจัยที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวบุคคลมากที่สุด และเป็นสถาบันทางสังคมแห่งแรกที่
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บุคคลสงักดัและรู้จัก ทาํให้มีความผูกพันกบับุคคลมากที่สดุ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ กิ่งแก้ว 

ทรัพย์พระวงศ์ (2550) เร่ือง ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของ

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 4 ปี

การศึกษา 2549 จากสถาบันอดุมศึกษาของรัฐและเอกชน รวม 6 สถาบัน จาํนวน 636 คน ซ่ึงใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า นิสตินักศึกษาที่ได้รับการอบรม

เล้ียงดูของครอบครัวแตกต่างกนั มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค 

(AQ) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนด้านกิจกรรมยามว่าง มีระดับ

ความคิดเห็นน้อยที่สุด อาจเน่ืองจาก ช่วงเวลาที่ ว่างของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน เช่น 

ตารางเวลาเรียนหรือหลักสูตรที่ลงเรียน หรือลักษณะนิสัยเฉพาะบุคคล ซ่ึงอาจส่งผลต่อรูปแบบ

ของการมีกจิกรรมยามว่างในแต่ละบุคคลเช่นกนั รวมถงึในช่วงเวลาหรือสถานการณชี์วิตของแต่ละ

บุคคล เช่น ในช่วงของการทาํรายงานวิจัย ที่อาจเปล่ียนรูปแบบของกิจกรรมยามว่างของแต่ละ

บุคคลไป 

 2) ประเด็นความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  

 พบว่า ด้านความรับผิดชอบ เป็นปัจจัยที่มีระดับความคิดเหน็มากที่สดุ อาจเน่ืองจาก

ความรับผิดชอบ มาจากแรงกดดันหรือความคาดหวังในแต่ละบุคคลหรือจากบุคคลรอบข้าง ที่

คาดหวังในเร่ืองการสาํเร็จการศึกษา นอกจากน้ียังอาจเกิดจากวุฒิภาวะที่โตขึ้ น ทาํให้มีความ

รับผิดชอบมากขึ้ นตามไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์ 

(2553) ความฉลาดทางอารมณ์และความพร้อมในการปฏบิัติงานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพของ

นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 ในวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ กลุ่ม

ตัวอย่าง เป็นนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2553 จากวิทยาลัยพยาบาลเครือข่าย

ภาคเหนือ จํานวน 190 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา

พยาบาลมีความตั้งใจในการที่จะปฏบิัติงานบทบาทพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ส่วนด้านที่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านความท้าทาย อาจ

เน่ืองจาก วิธีคิดของนักศึกษาที่มีต่อแนวทางการเรียน การใช้ชีวิต กล่าวคือ เป้าหมายด้านการ

เรียน เพ่ือจบการศึกษา มิได้มุ่งเน้นผลการเรียนหรือความรู้ ที่ได้รับ รวมถึงความกลัวที่เกิด

ข้อผดิพลาดหรือถูกมองในแง่ลบ หากประพฤติแตกต่างจากผู้อื่น 

 และผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความฉลาดทาง

อารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ของของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ มี

ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ระดับปานกลาง ที่ค่านัยสาํคัญทางสถิติระดับ 0.07 สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ มัณฑริา เกดิพิพัฒน์ (2550) ที่ทาํการวิจัยความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ 

บุคลิกภาพ ที่มีผลต่อพฤติกรรมมุ่งผลสมัฤทธิ์ ของพนักงานสายงานตลาดและการขายบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานสายงานตลาดและการ
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ขาย (ส่วนกลาง) จาํนวน 400 ราย โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผลการวิจัย

พบว่า บุคลิกภาพ มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมมุ่งผลสมัฤทธิ์ ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05  

 

8. ขอ้เสนอแนะ 

 1) ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  

 จากการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 1.1 ปัจจัยสิ่งแวดล้อม  

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านบ้านหรือครอบครัว ที่จาก

การวิจัยพบว่ามีระดับความคิดเหน็มากที่สุด ดังน้ันผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางในการต่อยอดด้าน

บ้านหรือครอบครัว โดยให้สถานศึกษามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับผู้ปกครอง

และบุตร ตั้งแต่การการเล้ียงดูและการสร้างสมัพันธภาพ รวมถึงความเข้าใจในการรับมือกบับุตร

ในแต่ละช่วงวัย ต่อมาด้านสถานศึกษา เป็นปัจจัยที่ให้การอบรมบ่มเพาะและให้การศึกษา โดย

ผู้วิจัยเสนอแนะให้สถานศึกษา สร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กบัผู้เรียน ด้วยการจัดสรรหลักสตูรและการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและคณาจารย์อนัเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ในด้านการรับ

สื่อ จากการวิจัยพบว่ามีระดับความคิดเห็นรองลงมาจากด้านบ้านหรือครอบครัว โดยผู้วิจัย

เสนอแนะแนวด้านการรับสื่อ โดยให้สถานศึกษาเข้ามาบทบาทในการให้ความรู้ ด้านการสร้างและ

ประชาสมัพันธด้์านการรับสื่อที่มีความน่าสนใจ มีเน้ือสาระที่ดีและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ถัดไปด้าน

ศาสนา โดยผู้วิจัยเสนอแนะในด้านศาสนา โดยให้สถานศึกษานาํเอาหลักคาํสอนและความรู้  มา

ประยุกต์ในหลักสูตรการสอน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ และมุ่งเน้นให้ศาสนามีความสอดคล้องกับ

ชีวิตประจาํวันด้วยวิธีการต่างๆ และด้านกจิกรรมยามว่าง จากการวิจัยพบว่ามีระดับความคิดเหน็

น้อยที่สุด ซ่ึงผู้วิจัยเสนอแนวทางในการพัฒนาด้านกิจกรรมยามว่าง โดยให้มหาวิทยาลัยมุ่งหา

แนวทางในการสร้างกจิกรรมยามว่าง ที่มีสาระในการส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าสนใจ และ

เป็นกจิกรรมที่ทาํได้ง่าย 

 1.2 ความฉลาดทางอารมณด้์านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ได้แก่ 

ด้านการมองโลกในแง่ดี จากการวิจัยพบว่ามีระดับความคิดเห็นรองลงมาจาก ด้านความ

รับผิดชอบ ซ่ึงผู้วิจัยเสนอแนะด้านการมองโลกในแง่ดี โดยมหาวิทยาลัย ฝึกอบรมหรือให้ความรู้

ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามองโลกในแง่ดีและลดความตรึงเครียด ซ่ึงส่งผลต่อระดับ

ความฉลาดทางอารมณ์ ถัดไปด้านความท้าทาย จากการวิจัยพบว่ามีระดับความคิดเหน็น้อยที่สุด 

ซ่ึงผู้วิจัยเสนอแนะในการพัฒนาด้านความท้าทาย โดยสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เสริมแรง

กระตุ้ นให้กับผู้เรียน โดยการสร้างหลักสูตรหรือกิจกรรม โดยการให้งานที่ยากและท้าทาย

ความสามารถ และสอดแทรกการสร้างจูงใจต่างๆ อาท ิการมอบรางวัล การให้คาํชม รวมถึงการ
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สร้างค่านิยมให้กับทุกคนในการกล้าทาํในสิ่งแปลกใหม่ และท้าทายมากขึ้ น และด้านความ

รับผิดชอบ มีระดับความคิดเหน็มากที่สุด โดยผู้วิจัยเสนอแนะการต่อยอด ด้านความรับผิดชอบ 

โดยสถานศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการวางแนวทางการเรียน การสอนใน

รายวิชา ที่จะต้องมีการมอบหมายงานที่มีต้องอาศัยความรับผิดชอบและความใส่ใจอย่างมาก 

ให้กบัผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยผู้สอนหม่ันติดตามและประเมินผล รวมถึงให้คาํแนะนาํสมํ่าเสมอ 

รวมไปถึงการให้คาํชมหรือรางวัล หากผู้เรียนสามารถทาํงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือเป็น

การช้ีให้ผู้เรียนเหน็ถงึจ้อดีและความจาํเป็นของการมีความรับผดิชอบ 

 

 2) ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป  

 ในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยควรในด้านการศึกษาวิจัย โดยใช้สถิติเชิงเปรียบเทยีบ

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  กับลักษณะทางประชากร ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาในเชิงลึกต่อไป และการศึกษาความสมัพันธ์

ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม น้ันสามารถศึกษากบัตัวแปรด้านอื่นๆ นอกจากความฉลาดทางอารมณ์

ด้านแรงจูงใฝ่สัมฤทธิ์ได้ อาทิ ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) หรือธรรมาภิบาล 

(Good Governance) เพ่ือการพัฒนาในด้านอื่นต่อไป นอกจากน้ีผู้วิจัยขยายกลุ่มประชากรจาก

นักศึกษา ด้วยการเพ่ิมอาจารย์ผู้สอน โดยใช้การสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ ควบคู่กับการแจก

แบบสอบถามให้กับนักศึกษา เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างมุมมองของอาจารย์ผู้สอนกับตัว

ผู้เรียนต่อไป 

 
 

บรรณานุกรม 

(เฉพาะที่กล่าวถงึอา้งถงึในบทความนี้ เท่านั้นไม่ตอ้งลอกบรรณานุกรมในเล่มวิทยานิพนธม์าใส่) 
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