ปั จจัยสิง่ แวดล้อมทีม่ ีความสัมพันธ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ดา้ น
แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นวพัชร นิยมศรีสกุล
อาจารย์ ดร.ชํานาญ ปิ ยวนิชพงษ์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาระดับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมและระดับความ
ฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้ อม
กับความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็ นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จํานวนทั้งหมด 202 คน ด้ วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) และทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ การแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุ มาน
(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.07
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิง ร้ อยละ 76.2 และเพศ
ชาย ร้ อยละ 23.8 ส่วนอายุ ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ข้ นึ ไป ร้ อยละ 74.3 และระดับชั้นปี ที่ 3 มากร้ อย
ละ 34.2
ระดับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โดยรวมอยู่ ใ นระดับมาก (3.94) เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า ด้ า นบ้ านหรื อครอบครั วมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด (4.23) รองลงมาคือด้ านการรับสื่ออยู่ในระดับมาก (4.03)
ด้ านศาสนาอยู่ในระดับมาก (3.91) ด้ านสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (3.89) และด้ านกิจกรรม
ยามว่างอยู่ในระดับมาก (3.63)
ระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.83) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ าน
ความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก (4.07) รองลงมาคือด้ านการมองโลกในแง่ดีอยู่
ในระดับมาก (3.78) และด้ านความท้ าทายอยู่ในระดับมาก (3.63)


นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยสิ่งแวดล้ อมกับความฉลาดทางอารมณ์ด้าน
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข องของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ มี
ความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.473) ที่ค่านัยสําคัญทางสถิติระดับ
0.07

1. ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
ในสังคมยุคปัจจุบันถือเป็ นยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูง ทําให้ คนเรามีความกดดันในการ
พั ฒนาตนเองเพื่ อไปสู่เป้ าหมายอยู่ ตลอดเวลา ทําให้ ทุกคนจะต้ องเตรี ยมความพร้ อมในทุกๆ
ปัจจัย ตั้งแต่ปัจจัยที่สามารถมองเห็นได้ และไม่สามารถมองเห็นได้ ท่อี ยู่รอบตัว สิ่งเหล่านี้เรียกว่า
“สิ่งแวดล้ อม” (สุชา จันทร์เอม, 2522) และสิ่งแวดล้ อมที่กล่าวมาข้ างต้ นส่งผลต่อบุคคลในด้ าน
ต่างๆ ได้ แก่ รูปแบบลักษณะเฉพาะทางด้ านการคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของบุคคล แม้ เวลา
และสถานการณ์จะเปลี่ยน บุคลิกภาพก็ค่อนข้ างมีลักษณะคงที่ ซึ่งทําให้ บุคคลนั้นแตกต่างจากคน
อื่นๆ ตามแนวคิด “ บุคลิกภาพ (Personality) ” (Darley, Glucksberg and Kincha, 1991)
โดยสิ่งแวดล้ อมที่มีส่วนสําคัญในการกําหนดบุคลิกภาพ มีรูปแบบตามกรอบแนวคิด
สิ่งแวดล้ อมหลังคลอดที่มีผลต่อบุคคล (http://tanakornhomrod.igetweb.com, 2554) ได้ แก่
3) การรับสื่อ
1) บ้ านหรือครอบครัว 2) สถานศึกษา
4) ศาสนา
5) กิจกรรมยามว่าง
นอกจากบุคลิกภาพแล้ ว สิ่งแวดล้ อมยังกําหนด ความสามารถในการควบคุมความ
ขั ด แย้ ง ของตนเอง การจั ด การกั บ อารมณ์ ไ ม่ ส บาย ตามแนวคิ ด “ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Intelligence)” (Goleman, 2538) ซึ่งมีองค์ประกอบ ตามแนวคิดพื้นฐานของ
ความสามารถด้ านความฉลาดทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลของ (Goleman, 1995) ได้ แก่
1) ความสามารถในการตระหนักถึงตนเอง (Self-Awareness)
2) ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Regulation)
3) ความสามารถในการสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ตนเอง (Self-motivation)
และในสังคมยุคปั จจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง ทําให้ บุคคลต้ องมี แรงขับที่ทาํ ให้
ประสบความสํา เร็จ ตามเป้ าหมายที่ว างไว้ ตามแนวคิ ด แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ (Achievement
Motive) ของ แม็คเคลแลนด์ (McClelland อ้ างถึงใน วิภาพร มาพบสุข, 2542) ซึ่งลักษณะ
พฤติกรรมของผู้มีแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ตามแนวคิดพฤติกรรมของผู้มีแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของ
(อํานาจ วัดจินดา, 2558) ได้ แก่
1) กล้ าเสี่ยง
2) ขยันขันแข็ง
3) รับผิดชอบต่อตนเอง
4) ต้ องการทราบถึงผลการตัดสินใจตน
ด้ วยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อมที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อนําเอาความรู้จากการศึกษาวิจัยที่ได้ ไปเป็ นแนวทางให้ กับทาง
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มหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ให้ มี บ ทบาทในการพั ฒ นานั กศึก ษาให้ มี ศั ก ยภาพ ตั้ง แต่ ร ะหว่ า งศึก ษาและ
หลังจากจบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการเข้ าทํางานในภายภาคหน้ า ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัว
นักศึกษาและชื่อเสียงของสถานศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลั ย
ธุรกิจบัณฑิตย์
2) เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้ อมกับความฉลาดทางอารมณ์ด้าน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3. ขอบเขตการวิจยั
1) ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาตรี
จํานวน 18,532 คน (ข้ อมูลจากฝ่ ายทะเบียนการศึกษา ณ เดือนธันวาคม 2557)
2) ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ในการศึ ก ษาปั จ จั ย สิ่ง แวดล้ อ มที่มี ค วามสัม พั น ธ์ ต่ อ ความฉลาดทางอารมณ์ ด้ า น
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกอบด้ วย
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้ อม ตามแนวคิดสิ่งแวดล้ อมหลังคลอดที่มีผล
ต่อบุคลิกภาพ (http://tanakornhomrod.igetweb.com, 2554) ได้ แก่
1. บ้ านหรือครอบครัว 2. สถานศึกษา
3. การรับสื่อ
4. ศาสนา
5. กิจกรรมยามว่าง
2.2 ตัวแปรตาม ความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ได้ แก่
1. การมองโลกในแง่ดี 2. ความรับผิดชอบ 3. ความท้ าทาย
3) ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ในการวิจัยครั้งนี้ทาํ การวิจัยและเก็บข้ อมูลในช่ วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทําการแจกแบบสอบถามด้ วยตนเอง ให้ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จํานวน 202 ฉบับ โดยให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามเป็ นผู้กรอกข้ อมูลเอง

5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ โดยใช้ สถิติดังนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ใช้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ที่ค่านัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.07

6. สรุปผลการวิจยั
1) ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จํานวน
202 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง รองลงมาเป็ นเพศชาย ส่วนอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ข้ ึนไป รองลงมาตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ และระดับชั้นปี ที่ศึกษาของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาระดับชั้นปี ที่ 3 และระดับชั้นปี ที่น้อยที่สดุ คือ ชั้นปี
ที่ 2
2) ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยสิ่งแวดล้ อม
พบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้ อมในภาพรวมและในรายด้ านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้ านพบว่า ด้ านบ้ านหรือครอบครัว มีระดับความคิดเห็นภาพรวมระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาราย
ข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ “ผู้ปกครองรับฟังและพร้ อมทําความเข้ าใจกับปัญหาและความ
ต้ องการเสมอ” “ผู้ปกครองเปิ ดโอกาสรับฟังและใช้ เหตุผลเสมอ” และ “ผู้ปกครองให้ อสิ ระในสิ่ง
ที่เลือก และพร้ อมสนับสนุน” และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ “สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่
สามัคคีกัน และมีเวลาทํากิจกรรมร่ วมกัน” ถัดไปด้ านสถานศึกษา พบว่ า มีระดับความคิดเห็น
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ “ข้ าพเจ้ ามีเพื่อน
สนิทที่ไว้ วางใจ สามารถช่วยเหลือกันได้ ทุกเรื่อง” และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ “อุปกรณ์อาํ นวย
ความสะดวกต่างๆ ในสถานศึกษา ที่เพียงพอ” ต่อมาด้ านการรับสื่อ พบว่า มีระดับความคิดเห็น
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ “การใช้ ส่อื เพื่อความ
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บันเทิงสนุ กสนานหรือผ่อนคลายความเครียด” และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ “การปฏิบัติตาม
ค่านิยมที่ได้ รับจากสื่อ” ถัดไปด้ านศาสนา พบว่า มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ “ศาสนาทําให้ จิตใจสงบและสบายใจ” และข้ อ
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ “เข้ าร่วมกิจกรรมทางศาสนาสมํ่าเสมอ” และด้ านกิจกรรมยามว่าง พบว่า
มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
“ท่านใช้ เวลายามว่างในการเสริมสร้ างความสัมพันธ์กบั เพื่อนหรือคนรอบข้ าง” และข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าที่สดุ คือ “ท่านใช้ เวลายามว่างในการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม”
3) ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
พบว่า มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในภาพรวมและในราย
ด้ านอยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิ จารณารายด้ า นพบว่ า ด้ านการมองโลกในแง่ ดี มี ระดับความ
คิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ “ข้ าพเจ้ ารู้สกึ
พึงพอใจมาก หากวิธกี ารทํางานของข้ าพเจ้ าได้ คะแนนมากกว่าและรวดเร็วกว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียน”
และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ “ข้ าพเจ้ าไม่ ร้ ูสึกเสียใจหากถูกอาจารย์ตาํ หนิงานที่ทาํ ในขณะที่
เพื่อนร่วมห้ องชื่นชมผลงานก็ตาม” ต่อมาด้ านความท้ าทาย พบว่า มีระดับความคิดเห็นภาพรวม
อยู่ ในระดั บมาก เมื่อพิ จารณารายข้ อพบว่ า ข้ อที่มีค่ าเฉลี่ ยสูงสุด คื อ “ข้ าพเจ้ า มีเพื่ อนสนิทที่
ไว้ วางใจ สามารถช่วยเหลือกันได้ ทุกเรื่อง” และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ “อุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกต่างๆ ในสถานศึกษา ที่เพียงพอ” ต่อมาด้ านความรับผิดชอบ พบว่า มีระดับความคิดเห็น
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด “ข้ าพเจ้ าพร้ อมจะทํางาน
ที่เพื่อนหรืออาจารย์มอบหมายให้ แม้ งานนั้นยากและไม่ถนัด โดยไม่กลัวต่อผลลัพธ์เชิงลบ” และ
ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ “ข้ าพเจ้ าชอบทํางานกลุ่มกับเพื่อนที่เรียนเก่ง มากกว่าทํางานร่ วมกับ
เพื่อนสนิทที่ร้ ใู จและเข้ าใจกันอย่างดี”
4) ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่ า ปั จ จั ย สิ่ง แวดล้ อ มกับ ความฉลาดทางอารมณ์ ด้ า นแรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ข อง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง
ที่ค่านัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.07 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน

7. การอภิปรายผล
จากการวิ จัย “ปั จ จั ยสิ่งแวดล้ อมที่มีค วามสัมพั น ธ์ต่ อ ความฉลาดทางอารมณ์ด้ า น
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ผู้วิจัยพบประเด็น
ดังนี้
1) ประเด็นปัจจัยสิ่งแวดล้ อม
พบว่า ด้ านบ้ านหรือครอบครัวมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด อาจเนื่องจากบ้ านหรือ
ครอบครั ว เป็ นปั จจัยที่อยู่ ใกล้ ชิดกับตัวบุคคลมากที่สุด และเป็ นสถาบันทางสังคมแห่ งแรกที่
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บุคคลสังกัดและรู้จัก ทําให้ มีความผูกพันกับบุคคลมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กิ่งแก้ ว
ทรัพย์พระวงศ์ (2550) เรื่อง ความคิดสร้ างสรรค์และความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของ
นิสิต นั กศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี โดยกลุ่ มตัวอย่ าง คือ นิ สิต นั กศึก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ถึงชั้ น ปี ที่ 4 ปี
การศึกษา 2549 จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน รวม 6 สถาบัน จํานวน 636 คน ซึ่งใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า นิสติ นักศึกษาที่ได้ รับการอบรม
เลี้ยงดูของครอบครัวแตกต่างกัน มีความคิดสร้ างสรรค์และความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค
(AQ) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ในส่วนด้ านกิจกรรมยามว่าง มีระดับ
ความคิ ด เห็น น้ อ ยที่สุ ด อาจเนื่ อ งจาก ช่ ว งเวลาที่ว่ า งของแต่ ล ะบุ ค คลอาจแตกต่ า งกัน เช่ น
ตารางเวลาเรียนหรือหลักสูตรที่ลงเรียน หรือลักษณะนิสัยเฉพาะบุคคล ซึ่งอาจส่งผลต่อรูปแบบ
ของการมีกจิ กรรมยามว่างในแต่ละบุคคลเช่นกัน รวมถึงในช่วงเวลาหรือสถานการณ์ชีวิตของแต่ละ
บุคคล เช่ น ในช่ วงของการทํารายงานวิจัย ที่อาจเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมยามว่างของแต่ ละ
บุคคลไป
2) ประเด็น ความฉลาดทางอารมณ์ ด้ า นแรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พบว่า ด้ านความรับผิดชอบ เป็ นปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ อาจเนื่องจาก
ความรับผิดชอบ มาจากแรงกดดันหรือความคาดหวังในแต่ละบุคคลหรือจากบุคคลรอบข้ าง ที่
คาดหวังในเรื่องการสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากวุฒิภาวะที่โตขึ้น ทําให้ มีความ
รั บ ผิ ด ชอบมากขึ้น ตามไปด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ รายงานวิ จัย ของ ศุ ภ าพิ ช ญ์ โฟน โบร์ แ มนน์
(2553) ความฉลาดทางอารมณ์และความพร้ อมในการปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2552 ในวิทยาลัยพยาบาลเครื อข่ ายภาคเหนื อ กลุ่ม
ตั ว อย่ า ง เป็ นนั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 4 ในปี พ.ศ. 2553 จากวิ ท ยาลั ย พยาบาลเครื อ ข่ า ย
ภาคเหนื อ จํานวน 190 คน เครื่ องมือที่ใ ช้ เป็ นแบบสอบถาม ซึ่ งผลการวิ จัยพบว่ า นักศึก ษา
พยาบาลมีความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติงานบทบาทพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่ ว นด้ า นที่ผ้ ู ต อบแบบสอบถามให้ ร ะดั บ ความคิ ด เห็น น้ อ ยที่สุด คื อ ด้ า นความท้ า ทาย อาจ
เนื่องจาก วิธีคิดของนักศึกษาที่มีต่อแนวทางการเรียน การใช้ ชีวิต กล่ าวคือ เป้ าหมายด้ านการ
เรี ย น เพื่ อ จบการศึ ก ษา มิ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น ผลการเรี ย นหรื อ ความรู้ท่ีไ ด้ รั บ รวมถึง ความกลั ว ที่เ กิด
ข้ อผิดพลาดหรือถูกมองในแง่ลบ หากประพฤติแตกต่างจากผู้อ่นื
และผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ผ้ ู วิจัยพบว่ าปั จจัยสิ่งแวดล้ อมกับ ความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ระดับปานกลาง ที่ค่านัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.07 สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ มัณฑิรา เกิดพิพัฒน์ (2550) ที่ทาํ การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
บุคลิกภาพ ที่มีผลต่อพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของพนักงานสายงานตลาดและการขายบริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ พนักงานสายงานตลาดและการ
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ขาย (ส่วนกลาง) จํานวน 400 ราย โดยเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า บุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

8. ข้อเสนอแนะ
1) ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของนั กศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 ปัจจัยสิ่งแวดล้ อม
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปั จจัยสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ด้ านบ้ านหรือครอบครัว ที่จาก
การวิจัยพบว่ ามีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางในการต่ อยอดด้ าน
บ้ านหรือครอบครัว โดยให้ สถานศึกษามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้กับผู้ปกครอง
และบุตร ตั้งแต่การการเลี้ยงดูและการสร้ างสัมพันธภาพ รวมถึงความเข้ าใจในการรับมือกับบุตร
ในแต่ ละช่ วงวัย ต่ อมาด้ านสถานศึกษา เป็ นปั จจัยที่ให้ การอบรมบ่ มเพาะและให้ การศึกษา โดย
ผู้วิจัยเสนอแนะให้ สถานศึกษา สร้ างบุคลิกภาพที่ดีให้ กบั ผู้เรียน ด้ วยการจัดสรรหลักสูตรและการ
พัฒนาสภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษาและคณาจารย์อนั เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อไป ในด้ านการรับ
สื่อ จากการวิ จัย พบว่ า มี ระดั บ ความคิ ด เห็น รองลงมาจากด้ า นบ้ า นหรื อ ครอบครั ว โดยผู้ วิ จั ย
เสนอแนะแนวด้ านการรับสื่อ โดยให้ สถานศึกษาเข้ ามาบทบาทในการให้ ความรู้ด้านการสร้ างและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการรับสื่อที่มีความน่าสนใจ มีเนื้อสาระที่ดีและสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย ถัดไปด้ าน
ศาสนา โดยผู้วิจัยเสนอแนะในด้ านศาสนา โดยให้ สถานศึกษานําเอาหลักคําสอนและความรู้ มา
ประยุกต์ในหลักสูตรการสอน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ และมุ่งเน้ นให้ ศาสนามีความสอดคล้ องกับ
ชีวิตประจําวันด้ วยวิธีการต่างๆ และด้ านกิจกรรมยามว่าง จากการวิจัยพบว่ามีระดับความคิดเห็น
น้ อยที่สุด ซึ่งผู้วิจัยเสนอแนวทางในการพัฒนาด้ านกิจกรรมยามว่ าง โดยให้ มหาวิทยาลัยมุ่งหา
แนวทางในการสร้ างกิจกรรมยามว่าง ที่มีสาระในการส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าสนใจ และ
เป็ นกิจกรรมที่ทาํ ได้ ง่าย
1.2 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ได้ แก่
ด้ า นการมองโลกในแง่ ดี จากการวิ จั ย พบว่ า มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็น รองลงมาจาก ด้ า นความ
รับผิดชอบ ซึ่งผู้วิจัยเสนอแนะด้ านการมองโลกในแง่ดี โดยมหาวิทยาลัย ฝึ กอบรมหรือให้ ความรู้
ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้ นักศึกษามองโลกในแง่ดีและลดความตรึงเครียด ซึ่งส่งผลต่อระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์ ถัดไปด้ านความท้ าทาย จากการวิจัยพบว่ามีระดับความคิดเห็นน้ อยที่สุด
ซึ่งผู้วิจัยเสนอแนะในการพัฒนาด้ านความท้ าทาย โดยสถานศึกษาและอาจารย์ผ้ ูสอน เสริมแรง
กระตุ้ น ให้ กับ ผู้ เ รี ย น โดยการสร้ า งหลั ก สูต รหรื อ กิจ กรรม โดยการให้ ง านที่ย ากและท้ า ทาย
ความสามารถ และสอดแทรกการสร้ างจูงใจต่างๆ อาทิ การมอบรางวัล การให้ คาํ ชม รวมถึงการ
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สร้ า งค่ า นิ ย มให้ กับ ทุ ก คนในการกล้ า ทํา ในสิ่ง แปลกใหม่ และท้ า ทายมากขึ้ น และด้ า นความ
รับผิดชอบ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยผู้วิจัยเสนอแนะการต่อยอด ด้ านความรับผิดชอบ
โดยสถานศึกษากับอาจารย์ผ้ ูสอนเข้ ามามีส่วนร่ วม ด้ วยการวางแนวทางการเรี ยน การสอนใน
รายวิชา ที่จะต้ องมีการมอบหมายงานที่มีต้องอาศัยความรั บผิดชอบและความใส่ ใจอย่ างมาก
ให้ กบั ผู้เรียนเป็ นรายบุคคล โดยผู้สอนหมั่นติดตามและประเมินผล รวมถึงให้ คาํ แนะนําสมํ่าเสมอ
รวมไปถึงการให้ คาํ ชมหรือรางวัล หากผู้เรียนสามารถทํางานบรรลุเป้ าประสงค์ท่วี างไว้ เพื่อเป็ น
การชี้ให้ ผ้ ูเรียนเห็นถึงจ้ อดีและความจําเป็ นของการมีความรับผิดชอบ
2) ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
ในการทําวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรในด้ านการศึกษาวิจัย โดยใช้ สถิติเชิงเปรียบเทียบ
ความฉลาดทางอารมณ์ ด้ านแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ กั บ ลั ก ษณะทางประชากร ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาในเชิงลึกต่อไป และการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยสิ่งแวดล้ อม นั้นสามารถศึกษากับตัวแปรด้ านอื่นๆ นอกจากความฉลาดทางอารมณ์
ด้ านแรงจู งใฝ่ สัมฤทธิ์ได้ อาทิ ความสามารถในการฝ่ าฟั นอุปสรรค (AQ) หรือธรรมาภิบาล
(Good Governance) เพื่อการพัฒนาในด้ านอื่นต่อไป นอกจากนี้ผ้ ูวิจัยขยายกลุ่มประชากรจาก
นั ก ศึก ษา ด้ ว ยการเพิ่ ม อาจารย์ ผ้ ู ส อน โดยใช้ การสัม ภาษณ์เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ควบคู่ กับ การแจก
แบบสอบถามให้ กับนักศึกษา เพื่อให้ เกิดการบูรณาการระหว่างมุมมองของอาจารย์ผ้ ูสอนกับตัว
ผู้เรียนต่อไป
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