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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อการเรียนและความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (2) เปรียบเทียบระดับความผูกพัน

ต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตาม

เพศ กลุ่มสาขาวิชา และล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม  และ  (3) วิเคราะหป์ัจจัยที่พยากรณ์ความผูกพัน

ต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชากรที่

ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559  สุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 4,048 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  (1) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน (2) แบบวัด

ความผูกพันต่อการเรียน  (3) แบบวัดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย  (4) แบบวัดความเชื่อใน

ความสามารถของตนด้านการเรียน (5) แบบวัดการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  (6) แบบวัดการ

สนับสนุนทางสังคม และ (7) แบบวัดการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) การทดสอบ

ค่าที ( t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการ

วิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า  

1. โดยภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความผูกพันต่อการเรียนและความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง  

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อการเรียนไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01)  

4. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีความ

ผูกพันต่อการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01) 
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5. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01) 

6. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มีความผูกพัน

ต่อการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01) 

7. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มีความผูกพัน

ต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01) 

8. ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p .01) ปัจจัยที่อธิบายหรือพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนได้มาก

ที่สุด คือ ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล รองลงมา  ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี ่ยวกับ

มหาวิทยาลัย ตามล าดับ โดยทั้งสามปัจจัยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียน

ของนักศึกษาได้ ร้อยละ 45.1 (R2 = 0.451) 

9. ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01) ปัจจัยที่สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยได้มากที่สุด คือ ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย รองลงมา ปัจจัยคุณลักษณะส่วน

บุคคล และปัจจัยทางสังคม ตามล าดับ โดยทั้งสามปัจจัยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศกึษาได้ ร้อยละ 70.6 (R2 = 0.706) 
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Abstract 
 

 

The purposes of this research were ( 1 )  to investigate levels of study engagement 

and university engagement of Chiang Mai University students; (2) to compare levels of study 

engagement and university engagement of Chiang Mai University students with different 

gender, curriculum groups, and grade point average; and (3)  to analyze factors predicting 

study engagement and university engagement of Chiang Mai University students.  The 

population of this study was Chiang Mai University undergraduate students, who enrolled in 

2016 academic year.  A total of 4,048 undergraduate students were selected by using 

stratified random sampling. 

The research instruments consisted of ( 1)  personal data questionnaire; (2)  study 

engagement scale; (3) university engagement scale; (4) academic self-efficacy scale; (5) the 

purpose in life scale; (6) social support scale; and (7) perception of university scale.  Statistics 

used to analyze the data were:  frequencies, percentage, means, standard deviations, 

Pearson’ s product moment correlation, t- test, one-way analysis of variance, and multiple 

regression analysis. 

The research found that:  

1. Overall, study engagement and university engagement of Chiang Mai University 

students were in high level. 

2. Chiang Mai University students with different gender were not significantly 

different in study engagement.  

3. Chiang Mai University students with different gender were significantly different 

in university engagement (p .01).  

4. Chiang Mai University students with different curriculum groups were 

significantly different in study engagement (p .01). 

5. Chiang Mai University students with different curriculum groups were 

significantly different in university engagement (p .01). 
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6. Chiang Mai University students with different grade point average were 

significantly different in study engagement (p .01). 

7. Chiang Mai University students with different grade point average were 

significantly different in university engagement (p .01). 

8. Personal characteristics factor, social factor, and university factor jointly predicted 

study engagement of Chiang Mai University students (p .01). The three factors accounted 

for 45. 1% of variation in study engagement (R2 = 0. 451) .  The strongest contributor was 

personal characteristics factor, while social factor and university factor were the second and 

third contributors. 

9. Personal characteristics factor, social factor, and university factor jointly predicted 

university engagement of Chiang Mai University students ( p . 01) .  The three factors 

accounted for 70.6% of variation in university engagement (R2 =  0.706) .  The strongest 

contributor was university factor, while personal characteristics factor and social factor were 

the second and third contributors. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ การสนับสนุนและความร่วมมือจาก

หลาย ๆ ฝา่ย คณะผู้วจิัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย 

 ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายแผนงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินการวิจัยในด้านการประเมินความผูกพันของ

นักศึกษา 

 ขอขอบคุณคุณอนันต์ เดชพรม หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ กองแผนงาน ที่

ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการท าการวิจัย ด้านการประสานงาน

โครงการวิจัย 

 ขอขอบคุณหัวหน้างานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ของคณะวิชาและ/หรือ

วิทยาลัย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ จินดา อาจารย์ ดร.ภาสกร เตวิชพงศ์  

อาจารย์ ดร.อิสระ บุญญะฤทธิ์  อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ หอมกลิ่น และ อาจารย์อิสระ พัฒนศกึษา 

ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความตรงของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

 ขอขอบคุณภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เอื้ออ านวย

ความสะดวกด้านสถานที่ เครื่องคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  

 ขอขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี ้ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญของการวิจัยอย่างยิ่ง 

 ท้ายสุด ขอขอบคุณนักศึกษาจติวิทยาที่ช่วยลงรหัสข้อมูล รวมถึงผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือให้

การวิจัยครั้งนีเ้สร็จสิน้โดยสมบูรณ์ทุกท่าน 

         

      คณะผู้วิจัย 

                        ธันวาคม 2560 



 

 

 

ช 

สารบัญ  
 

 

หน้า 

 

บทคัดย่อ ข 

Abstract ง 

กิตติกรรมประกาศ ฉ 

รายการตารางประกอบ ญ 

รายการภาพประกอบ ฐ 

 

บทที่ 

 1 บทน า 1 

ที่มาและความส าคัญของการวจิัย 1 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 3 

ขอบเขตของการวิจัย 3 

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใชใ้นการวิจัย 3 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 5 

สมมตฐิานของการวิจัย 7 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  7 

 

 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8 

แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 8 

ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 18 

 

   



 

ซ 

หน้า 

 

 3 ระเบียบวิธีการวจิัย 49 

รูปแบบการวิจัย 49 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 49 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 51 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  55 

วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 55 

 

 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 56 

ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 57 

ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะหค์่าสถิตพิืน้ฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและ 63 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อการเรียน 

 และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศกึษา 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ จ าแนกตามข้อมูล 

 ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนที่  3 ผลการทดสอบค่า t (t-Test) เพื่อทดสอบสมมตฐิานที่ 1  73 

ส่วนที่  4  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 75 

 Analysis of Variance) เพื่อทดสอบสมมตฐิานที่ 2-3  

ส่วนที่  5 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  83 

 Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิานที่ 4-5  

ส่วนที่  6  ข้อเสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 100 

 

 5 สรุป อภิปรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ  117 

สรุปผลการวิจัย 118 

อภปิรายผลการวิจัย 123 

ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใชผ้ลการวิจัย 142 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 145 

 



 

ฌ 

หน้า 

 

บรรณานุกรม 146 

 

ภาคผนวก 164 

ภาคผนวก  ก  รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย 165 

ภาคผนวก  ข  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 166 

 

 

 



 
 
 

ญ 

รายการตารางประกอบ 
 

 

ตารางที่ หน้า 

 

 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (N = 4,048) 50 

 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากร 57 

 3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมการเรียน  59 

 4 ค่าเฉลี่ย (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความผูกพัน 63 

  ต่อการเรียน จ าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากร 

 5  ค่าเฉลี่ย (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความผูกพัน 65 

  ต่อมหาวิทยาลัย จ าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากร 

 6  ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับปัจจัยที่มอีิทธิพล 67 

  ต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศกึษา 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ าแนกตามเพศ 

 7 ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับปัจจัยที่มอีิทธิพล 69 

  ต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

 8  ค่าเฉลี่ย (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับปัจจัยที่มอีิทธิพล 71 

  ต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย  

  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ าแนกตามล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 

 9 ค่าเฉลี่ย (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความผูกพันต่อการเรียน 73 

  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี่มเีพศแตกต่างกัน และการทดสอบ 

  ค่า t เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อการเรียน 

 10 ค่าเฉลี่ย (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 74 

  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี่มเีพศแตกต่างกัน และการทดสอบ 

  ค่า t เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 



 

ฎ 

ตารางที่ หน้า 

 

 11 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ 75 

  ความผูกพันต่อการเรียนของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ในกลุ่มสาขาวิชาทีแ่ตกต่างกัน 

 12 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อการเรียนเป็นรายคู่ 76 

  ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมใ่นกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 

 13 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ 77 

  ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ในกลุ่มสาขาวิชาทีแ่ตกต่างกัน 

 14 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายคู่ 78 

  ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมใ่นกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 

 15 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ 79 

  ความผูกพันต่อการเรียนของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ทีม่ลี าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน  

 16 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อการเรียนเป็นรายคู่ 80 

  ระหว่างกลุ่มที่มลี าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน 

 17 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ 81 

  ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ที่มลี าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน 

 18 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเป็น 82 

  รายคู่ระหว่างกลุ่มที่มลี าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน 

 19 ค่าสถิตพิืน้ฐานและค่าเมตริกสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อการเรียนและ 84 

  ตัวพยากรณ์ 4 ชุด ได้แก่ ลักษณะประชากร ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล  

  ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

 20 ค่าสถิตพิืน้ฐานและค่าเมตริกสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 86 

  และตัวพยากรณ์ 4 ชุด ได้แก่ ลักษณะประชากร ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล  

  ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

 



 

ฏ 

ตารางที่ หน้า 

 

 21 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) สัมประสทิธิ์การพยากรณ์ 88 

  ที่ปรับแก้ (Adjusted R Square) และการทดสอบนัยส าคัญของ 

  สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

 22 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของคะแนนดิบ (B) และสัมประสิทธิ์การถดถอย 91 

  มาตรฐาน (β หรอื Beta) ในการพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียน  

  และการทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย 

 23 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) สัมประสทิธิ์การพยากรณ์ 95 

  ที่ปรับแก้ (Adjusted R Square) และการทดสอบนัยส าคัญของ 

  สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

 24 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของคะแนนดิบ (B) และสัมประสิทธิ์ 97 

  การถดถอยมาตรฐาน (β หรอื Beta) ในการพยากรณ์ความผูกพัน 

  ต่อมหาวิทยาลัย และการทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย 

 

 



 
 
 

ฐ 

รายการภาพประกอบ 
 

 

ภาพที่ หน้า 

 

 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 6 

 2 แบบจ าลองแสดงบริบทและผลลัพธ์ของความผูกพันของผู้เรยีน 11 

 3 พัฒนาการของความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน 22 

 

 

 



 
 
 

1 

บทที่ 1 

บทน า 
 

 

ท่ีมาและความส าคัญของการวจิัย 
 

ความผูกพันของนักศึกษา ( student engagement)  เป็นสิ่ งที่สะท้อนให้ทราบถึง

ความรู้สึกด้านบวกของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนและต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น

หลักสูตรการศึกษา การสอนของอาจารย์ การบริหารจัดการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สิ่งอ านวย

ความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งสัมพันธภาพกับเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้อง ความผูกพันของนักศึกษาไม่

เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ใน

มหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในอนาคต

อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การศึกษาความผูกพันของนักศึกษาในการวิจัยนี้จะจ าแนกออกเป็น 2 ด้าน

คือ ความผูกพันต่อการเรียน (study engagement) และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย (university 

engagement) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจของนักศึกษาที่มี

ต่อการเรียน และมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม  

ความผูกพันต่อการเรียนของนักศึกษาคือการที่นักศึกษามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน

กิจกรรมการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้ (McCormick, Kinzie, & Gonyea, 2013) รวมทั้งการ

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ ที่มีอยู่ ในมหาวิทยาลัย (Vekkaila, Pyhältö, & Lonka 2014) 

ความผูกพันต่อการเรียนจึงมักท าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา (Carini, Kuh, & 

Klein, 2006; Salanova, Schaufeli, Martíneza, & Bresó, 2010)  สามารถจัดการกับความเครียด

ในการเรียนได้ด ี(Bruce, Omne-Pontén, & Gustavsson, 2010) และไม่ลาออกกลางคัน (Hughes 

& Pace, 2003) ส าหรับความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยคือภาวะที่นักศึกษามีความรู้สึกเป็นส่วน

หนึ่งและภาคภูมิใจ มีความเต็มใจที่จะอุทิศตนและแนะน าผู้อื่นให้รู้จักมหาวิทยาลัย  และ

ปรารถนาที่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนัน้ นักศกึษาที่มคีุณลักษณะทั้งสองประการดังกล่าว

จงึมพีฤติกรรมที่ “รักการเรียน รักสถาบัน” 
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ด้วยเหตุนี้ ความเข้าใจถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันของนักศึกษาจึงมีความส าคัญ

อย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการเรียน ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง และ

การลาออกจากมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินคุณภาพของ

การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีปณิธานว่าจะเป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้

ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรมเพื่อความเป็นเลิศทาง

วิชาการ นอกจากนั้น ยังได้ก าหนดว่า บัณฑิตแหง่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝน

ตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและ

จิตส านึกต่อสังคม สมดังพุทธสุภาษิตประจ ามหาวิทยาลัยที่ว่า “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” 

หรอืบัณฑติทั้งหลายย่อมฝกึฝนตนเอง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2560)  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความ

ผูกพันของนักศึกษาจะเป็นปัจจัยส าคัญที่สง่เสริมให้นักศึกษามกีารฝึกฝนตนเอง 

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อความผูกพันของ

นักศึกษา ครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดตัวแปรในแต่ละกลุ่ม

ปัจจัยเพื่อให้สามารถพยากรณ์ความผูกพันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งจากการ

ทบทวนเอกสารและการวิจัย พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่น่าจะมีอิทธิพลต่อความ

ผูกพันของนักศึกษา ได้แก่ ความเชื่อในความสามารถของตนและการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต 

ส าหรับปัจจัยทางสังคมซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมของนักศึกษา ตัว

แปรที่นา่จะมีอิทธิพลต่อความผูกพันของนักศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ส่วน

ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ตัวแปรที่น่าจะมีอิทธิพลต่อความผูกพันของนักศึกษา ได้แก่  

หลักสูตรการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนของอาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

การวิจัยนี้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ของมหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  ตามแนวทางที่ เรียกว่า  Education Criteria for Performance 

Excellence (EdPEx) ซึ่งให้ความส าคัญแก่นักศึกษา เนื่องจากผลของการวิจัยนี้จะท าให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่เกี่ยวกับปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันของนักศึกษาซึ่งจะน าไปสู่การ

วางแผนในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
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การส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางสังคม และการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีทั้ง

ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ กลุ่มสาขาวิชา และล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 

 3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่พยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 

 การวิจัยนี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยที่พยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนและ

ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประชากรของการวิจัย

ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหมทุ่กคณะ ทุกชั้นปี 

 

นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 

 

ความผูกพันของนักศึกษา หมายถึง ภาวะทางจิตใจของนักศึกษาที่รู้สึกพึงพอใจและ

มีความทุ่มเทในการเรียน รวมทั้งมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยของตน 

ส าหรับในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความผูกพันต่อการเรียน และความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

ความผูกพันต่อการเรียน หมายถึง ภาวะทางจิตใจของนักศึกษาที่รู้สึกพึงพอใจและ

เต็มอิ่มในการเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการมีพลังเต็มเปี่ยม การอุทิศตน และการซึมซาบกับ

การเรียน 
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ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย หมายถึง ภาวะทางจิตใจของนักศึกษาที่มีความรู้สึก

เป็นส่วนหนึ่งและภาคภูมิใจ มีความเต็มใจที่จะอุทิศตนและแนะน าผู้อื่นให้รู้จักมหาวิทยาลัย 

และปรารถนาที่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อไป 

ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาว่า

ตนเองมคีวามสามารถที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนให้ส าเร็จได้  

การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  หมายถึง ภาวะที่นักศึกษามีความรู้สึกว่าตนเองมี

จุดมุง่หมายในการด าเนินชีวติ 

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองและครอบครัว ได้แก่ พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง โดยได้รับความ

ช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่  ให้ก าลังใจ  แสดงความห่วงใย  เข้าใจ รับฟังและยอมรับ  รวมทั้งให้

ค าแนะน า การชี้แนะ ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ มีการให้รางวัล

และค าชมเชย 

 การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาว่า

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ ความไว้วางใจ และได้รับการปฏิบัติด้วยความ

เป็นธรรม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ให้การยอมรับ เห็นคุณค่า ช่วยเหลือ ตอบค าถามและ

อธิบายในสิ่งที่ไม่เข้าใจ ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาหรอืความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาว่าตนเองมี

สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ได้รับการปฏิบัติจากกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างดี  เพื่อนดูแลเอาใจใส่ ชื่นชม 

ให้ก าลังใจ ให้การยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ช่วยเหลือกันท างาน ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ตอ่การเรียน ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาที่ด ี  

หลักสูตรการศึกษา หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับความน่าสนใจของ

หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เลือกเรียน รวมถึงการรับรู้ถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

หลักสูตรใหส้อดคล้องกับความคาดหวังของผูเ้รียน  

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของกิจกรรมที่

สาขาวิชา/คณะวิชา/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดเพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน

ต่าง ๆ อาทิ ด้านสติปัญญา สังคม อารมณ ์ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 

 การสอนของอาจารย์ หมายถึง การรับรู้ของนักศกึษาเกี่ยวกับศักยภาพของอาจารย์ใน

การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอน 
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ตลอดจนการมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการและ/หรือทักษะทางวิชาชีพ 

รวมถึงการพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท้ี่รูจ้ริง  คิดเป็น ปฏิบัติได้  

สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD ระบบเครื่องเสียง และการเชื่อมโยง

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการเรียน 

เช่น เครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง และจ านวนโต๊ะ/เก้าอี้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานใน

หอ้งเรียน ฯลฯ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การ

บริการของห้องสมุด การบริการสถานที่หรือมุมอ่านหนังสือที่มีความสะดวกและปลอดภัยตามจุด

ต่าง ๆ ในพืน้ที่มหาวิทยาลัย และการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นใน

จิตใจของนักศึกษา เป็นสิ่งที่นักศึกษารับรู้จากประสบการณ์ที่ ได้รับจากการศึกษาใน

มหาวิทยาลัย  

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน

เรียนในปีการศกึษา 2559  

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 3 กลุ่ม ดังนี ้(1) ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ได้แก่ ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน และการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (2) ปัจจัย

ทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่

ปรึกษาและการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (3) ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตร

การศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนของอาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 
 

 

 

 

ความผูกพัน 

ต่อการเรียน 

ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 

• ความเชื่อในความสามารถของตน

ด้านการเรียน 

• การมจีุดมุ่งหมายในชีวิต 

ปัจจัยทางสังคม 

• การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว  

• การสนับสนุนทางสังคมจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา  

• การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

• หลักสูตรการศกึษา 

• กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

• การสอนของอาจารย์ 

• สิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย 

• ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ความผูกพัน 

ต่อมหาวิทยาลัย 
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สมมตฐิานของการวจิัย 

 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อการเรียน

และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 

2. นักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อ

การเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน จะมีความ

ผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 

4. ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5.   ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 

 1. ทราบระดับและความแตกต่างของความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหา

วิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีลักษณะทางประชากร อันได้แก่ เพศ กลุ่ม

สาขาวิชา และระดับล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการ

วางแผนเพื่อที่จะส่งเสริมหรือพัฒนานักศึกษาแตล่ะกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

 2. ทราบปัจจัยที่พยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาถึงปัจจัย

ส าคัญที่ควรส่งเสริมและพัฒนาเพื่อช่วยให้นักศึกษาเกิดความผูกพันต่อการเรียนและความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 3. ได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการและสภาพแวดล้อมทางสังคม และ

การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความผูกพันต่อการเรียนและความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 การวิจัย “ปัจจัยพยากรณ์ความผูกพันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” คณะผู้วจิัย

ได้มีการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดของ

การวิจัย โดยจะขอน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวทิยาลัย 

 

ความผูกพันต่อการเรียน 

 

ความผูกพันต่อการเรียนเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญต่อวงการการศึกษาทั้งต่อตัวของ

ผูเ้รียนเอง ครอบครัว นักการศึกษาและนักวิจัย เพราะการท าความเข้าใจถึงประสบการณ์และ

มุมมองของผู้เรียนนั้นมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดต่อการศึกษาและสังคมได้ (Appleton, 

Christenson, & Furlong, 2008)   

 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันนั้นมีหลากหลายแนวคิดและเป็นแนวคิดที่ประกอบไปด้วย

หลายมิติ (multidimensional construct) ซึ่งอาจพิจารณาเป็นแบบสองมิติ  คือ มิติทางด้าน

พฤติกรรม (behavioral) เช่น การท าพฤติกรรมเชิงบวก การมคีวามพยายาม การมสี่วนรว่มและ

มิติทางด้านอารมณ์ (emotional or affective) เช่น ความสนใจ การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและการมี

ทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ (Finn, 1989; Marks, 2000; Newmann, Wehlage, & Lamborn, 

1992; Willms, 2003 cited in Appleton, Christenson, & Furlong, 2008) และความผูกพันอาจ
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พิจารณาในมุมมองแบบสามมิติตามแนวคิดของ Fredericks, Bluemenfeld, and Paris (2004) ที่

เสนอว่าธรรมชาติของความผูกพันประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการดังตอ่ไปนี้ 

1.  ความผูกพันเชิงพฤติกรรม (behavioral engagement) เป็นความผูกพันซึ่งแสดงออก

ด้วยการกระท าหรอืพฤติกรรมต่าง ๆ ตามลักษณะดังนี ้ 

- พฤติกรรมทางบวก (positive conduct) อาทิ การกระท าตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่

ก าหนดโดยสถานศึกษาและช้ันเรียนนั้น ๆ การไม่มีพฤติกรรมก่อกวนหรืองดการ

เข้าช้ันเรยีน 

- ความทุ่มเทกับการเรียนรู้และภารกิจทางการเรียน (involvement in learning and 

academic tasks) เช่น การมีความพยายาม ความมุ่งมั่น ความตัง้ใจ ความใส่ใจ มี

พฤติกรรมการถามค าถามและการรว่มอภปิรายในช้ันเรยีน 

- การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน (participation in school-related activities) เช่น

กิจกรรมกีฬาหรอืการเป็นกรรมการโรงเรียน 

2.  ความผูกพันเชิงอารมณ์ (emotional engagement) หมายถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน เช่น ความสนใจ ความเบื่อหน่าย ความพึงพอใจ และความวิตก

กังวลใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง รู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญในสถาบันการศึกษา ตลอดจนมี

ทัศนคตติ่อสถาบันการศกึษา เชน่ ความรูส้ึกชอบหรอืไม่ชอบสถาบัน ครูผูส้อน ภารกิจตา่ง ๆ 

3.  ความผูกพันเชิงความคิด (cognitive engagement) หมายถึงการที่ผู้เรียนมีการ

ก ากับตนเอง (self-regulation) มีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ ความผูกพันเชิงความคิดจัดเป็นทุนทาง

จิตวิทยาในการเรียนรู้  เป็นความต้องการที่ท าสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ชอบเรื่องที่ท้าทาย

ความสามารถของตนเอง มุ่งแก้ปัญหาด้วยความยืดหยุ่น มีความพยายามท างานหนักและมี

การจัดการกับปัญหาเชิงบวกเมื่อเกิดความลม้เหลว 

 

Appleton et al (2006) ยังได้เสนอว่า ความผูกพันของผู้เรียน (student engagement) ที่

มีหลายมิตินั้น  อาจประกอบไปด้วยความผูกพัน 4 ประเภท ได้แก่  ความผูกพันต่อการเรียน 

(academic) ความผูกพันเชิงพฤติกรรม (behavioral) ความผูกพันเชิงความคิด (cognitive) และ

ความผูกพันทางจิตใจ  (psychological) โดยความผูกพันต่อการเรียน (academic engagement)

เป็นความผูกพันที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังที่แสดงออกจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้เวลา

ในภารกิจหนึ่ง ๆ การลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ได้หน่วยกิตครบตามแผนการส าเร็จการศึกษาและ

การท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้เสนอแบบจ าลองความผูกพันของผู้เรียน  4 
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ประเภท ที่มปีัจจัยบริบททางสังคมที่มอีิทธิพลต่อความผูกพัน 3 ปัจจัย  ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน 

และสถานศกึษา (ดังภาพที่ 2) 

 1. ครอบครัวมีบทบาทในการสนับสนุนผูเ้รียนในการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมด้านการ

เรียน  การตั้งเป้าหมายและความคาดหวัง  การดูแลและชี้แนะ  ตลอดจนจัดหาทรัพยากรที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 

 2. เพื่อนมีบทบาทในเรื่องของการสร้างความคาดหวังทางการเรียน  การมีค่านิยม

ร่วมกันเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา การส่งเสริมความเชื่อและความพยายามในการเรียน  

รวมทั้งบทบาทของเพื่อนในการเป็นตัวแบบในเรื่องของความมุ่งมั่น  และการตั้งปณิธานในการ

เรียนรู ้

 3. สถานศึกษามีบทบาทในการสร้างบรรยากาศของสถานศึกษานั้ น ๆ   การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และโปรแกรมการเรียนการสอน  การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต  ความ

คาดหวังที่ชัดเจนและเหมาะสมของผู้สอน  การจัดโครงสร้างของเป้าหมายในงานที่เหมาะกับ

ความสามารถ  รวมทั้งสัมพันธภาพระหว่างผู้สอนกับผูเ้รียน 

 

 แบบจ าลองดังกล่าว  ได้อธิบายถึงผลที่เกิดจากความผูกพัน 3 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ 

 1. ผลทางด้านการเรียน  ได้แก่  ผลการเรียน  ผลการสอบความรูแ้ละทักษะต่าง ๆ และ

การส าเร็จการศึกษา 

 2. ผลทางด้านสังคม ได้แก่ การมีความตระหนักรู้ต่อสังคม  และการมีทักษะในการ

ติดตอ่สัมพันธ์กับเพื่อนและบุคคลอื่น ๆ  

 3. ผลทางด้านอารมณ์ ได้แก่ การมีความตระหนักรู้ในความรู้สึกของตนเอง  การ

ควบคุมอารมณ์  และการมทีักษะในการจัดการกับความขัดแย้ง 
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ภาพท่ี 2  แบบจ าลองแสดงบริบทและผลลัพธ์ของความผูกพันของผู้เรยีน 

 

 

 
 

 

ความผูกพันต่อการเรียนยังอาจพิจารณาได้จากมุมมองของ Schaufeli และคณะ ที่

เสนอว่าความผูกพันต่อการเรียนเป็นแนวคิดที่พัฒนาต่อเนื่องจากความผูกพันต่องาน (work 

engagement) ซึ่งหมายถึงภาวะทางจิตใจของบุคคลที่รู้สึกพึงพอใจและเต็มอิ่มในงาน ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นจากการมีพลังเต็มเปี่ยม การอุทิศตน การซึมซาบกับงาน (Schaufeli, Salanova, 

González-Romá, & Bakker, 2002) การมีพลังเต็มเปี่ยม หมายถึงการที่ผู้เรียนแสดงออกถึง

การมีพลังในการเรียนในระดับสูง มีความมุ่งมั่นเข้มแข็งในการเรียน การอุทิศตนแสดงออกโดย

การมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนอย่างแน่นแฟ้น เห็นความส าคัญของการเรียนและมีความ

กระตือรือร้น ส่วนการซึมซาบเป็นการที่ผู้เรียนมีจิตใจจดจ่อกับการเรียนมีความสุขกับการท า

กิจกรรมการเรียนต่าง ๆ ดังนั้น หากพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อการเรียนของ

Schaufeli และคณะ จงึพบว่าแนวคิดนีม้ีความสอดคล้องกับแนวคิดอื่น ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว โดย

ที่องค์ประกอบของความผูกพันเชิงพฤติกรรมนั้นเทียบเคียงได้กับการมีพลังเต็ม เปี่ยม ส่วน
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องค์ประกอบของความผูกพันเชิงอารมณ์เทียบเคียงได้กับการอุทิศตน และองค์ประกอบของ

ความผูกพันเชิงความคิดเทียบเคียงได้กับการซึมซาบกับการเรียน (Bakker, Vergel, & Kuntze, 

2015)  

มุมมองเกี่ยวกับความผูกพันต่อการเรียนตามแนวคิดของ Schaufeli และคณะ อาจ

อธิบายได้ด้วยเหตุผลที่ว่าภารกิจที่ต้องกระท าในการเรียนถือได้ว่าเป็นการท างานชนิดหนึ่ง ไม่

ว่าจะเป็นการเข้าฟังการบรรยายการท างานที่อาจารย์มอบหมายและการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง นอกจากนั้น นักศึกษาก็มีบทบาทเช่นเดียวกับพนักงานในองค์การที่จะต้องท างานเพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย เช่น การสอบใหผ้่านทุกกระบวนวิชา การท างานที่ได้รับมอบหมายใหเ้สร็จตาม

ก าหนดเวลา ฯลฯ (Salanova et al., 2010) การวิจัยในหมู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของ

Frederick (1977) พบว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีการใช้เวลากว่า 75% ในการ

เรียน แต่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามีการใช้เวลาเพียง 51% ในการเรียนเท่านั้น 

นอกจากนั้น การวิจัยต่อมาอีกหลายเรื่องก็ได้พบว่าความผูกพันต่อการเรียนมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับผลการเรียนของนักศึกษา (Salanova, Llorens, Cifre, MartÍnez, & Schaufeli, 2003; 

Salanova et al., 2010) 

ตามแนวคิดของแบบจ าลองข้อเรียกร้อง-ทรัพยากรในงาน (The job demands-

resources: JDR model) ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อความผูกพันต่องาน ได้แก่ (1) ทรัพยากรในงาน (job 

resources) เช่น การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา การมีอิสระในงาน ฯลฯ และ (2) ทรัพยากรส่วน

บุคคล (personal resources) ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะประชากรที่บ่งชี้ถึงการประเมินตนเองใน

ทางบวกและความรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมและมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมได้

ตัวอย่างเช่น การมองโลกแง่ดี (optimism) ความเชื่อในความสามารถของตน (self-efficacy) 

ความสามารถในการฟื้นใจสู่สมดุล ( resilience) และความภาคภูมิใจในตน (self-esteem) 

(Bakker, 2009) แนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับความผูกพันต่อการเรียนเช่นเดียวกัน 

กล่าวคือ ทรัพยากรในการเรียน (เช่น การสนับสนุนจากอาจารย์) มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ

การเรียน (Salanova et al. , 2010)  นอกจากนั้น  ยั งพบว่าความผูกพันต่อการเรียนมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเช่ือในความสามารถของตน (Phan & Ngu, 2014) 

นอกจากทรัพยากรในงานและทรัพยากรส่วนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว การวิจัยยัง

ได้พบว่า ความพึงพอใจต่อสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อการเรียนของ

นักศกึษาด้วย กล่าวคือ นักศกึษาที่มีความพึงพอใจมากต่อสถานศึกษาจะมีความผูกพันต่อการ

เรียนมากด้วยเช่นกัน (Caliskan & Mercangoz, 2013)  
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การวัดความผูกพันต่อการเรียน 

 

 การศึกษาเกี่ยวกับความผูกพัน (engagement) จ านวนมาก ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

ความผูกพันต่อการเรียนในมุมมองที่แตกต่างกัน และมีการวัดความผูกพันต่อการเรียน

หลากหลายวิธี อาทิ ความผูกพันต่อการเรียนที่แบ่งเป็นด้านความคิด พฤติกรรม และอารมณ์

(Appleton, Christenson, Kim & Reschly, 2006, Fredericks, Bluemenfeld, & Paris, 2004)  ที่

ประเมินด้วยแบบวัดความผูกพันของผู้เรียนที่ ชื่อว่า “The Student Engagement Instrument 

(SEI)” และมีการวัดความผูกพันของผู้เรียน โดยใช้วิธีการสังเกต (observation techniques) 

(Helme & Clarke, 2001; Turner, 1995 cited in Fredericks et al., 2004) รวมทั้งการประเมิน

ความผูกพันของผู้เรียนที่มีต่อโรงเรียนในด้านทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่าง ๆ ของโรงเรียน (Mosher & MacGowan, 1985 cited in Appleton, Christenson, Kim, & 

Reschly, 2006)  และยังมีแบบวัดความผูกพันต่อการเรียนที่พัฒนามาจากแนวคิดเกี่ยวกับ

ความผูกพันต่องาน  

ในบรรดาแบบวัดความผูกพันต่อการเรียนจ านวนมาก  หนึ่งในแบบวัดที่ถูกน าไปใช้มาก

ที่สุด ได้แก่ แบบวัดความผูกพันต่อการเรียนของ Utrecht ซึ่ง Schaufeli และคณะ ได้ปรับแบบ

วัดความผูกพันต่องานที่ชื่อ “Utrecht Work Engagement Survey (UWES)” มาใช้ส าหรับวัด

ความผูกพันต่อการเรียนส าหรับนักเรียนและนักศึกษา (UWES student form) แบบวัดความ

ผูกพันต่อการเรียนของ Schaufeli และคณะ ประกอบด้วย 3 มาตรวัดย่อย ที่วัดความผูกพันต่อ

การเรียนในมิติเดียวกับการวัดความผูกพันต่องาน  ได้แก่  มิติของการมีพลังเต็มเปี่ยม การอุทิศ

ตน  และการซึมซาบกับการเรียน 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกใช้แบบวัดความผูกพันต่อการเรียน (UWES-SF) ของ Schaufeli 

และคณะ ที่ปรับมาจากแบบวัดความผูกพันต่องาน (UWES-WF) เนื่องจากเป็นแบบวัด

คุณลักษณะทางจิตวิทยาที่ได้มีการน าไปใช้วัดความผูกพันในบุคคลมาแล้วมากกว่า 30,000 

คน ในหลายประเทศ  และผลที่ได้จากการศึกษาเหล่านั้นบ่งชี้ว่าแบบวัดดังกล่าวมีคุณภาพดีใน

แง่ของความสอดคล้องภายใน  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างข้ อ

ค าถาม ตลอดจนโครงสร้างทั้งสามองค์ประกอบของความผูกพัน  ได้รับการยืนยันว่าเป็นแบบ

วัดที่ดีกว่าแบบวัดที่มีโครงสร้างเดียว อีกทั้งแบบวัดความผูกพันต่อการเรียน (UWES-SF) ได้ถูก

ใช้ในการวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนนักศกึษามาแล้วในหลายประเทศ (Çapri, Gündüz, & 

Akbay, 2017) 
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ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

ในปัจจุบัน เรื่องของความผูกพันต่อสถาบันการศึกษาเป็นแนวคิดที่มีผู้ศึกษาค้นคว้า

และใหค้วามส าคัญอย่างมาก  ในทุกระดับการศกึษา  ดังจะเห็นได้จากการมผีูศ้ึกษาวิจัยภายใต้

ชื่อเรียกและนิยามที่แตกต่างกันไป อาทิ  ความผูกพันต่อสถาบัน ( institutional commitment)  

(Davidson, Beck, & Grisaffe, 2015)  ค ว าม ผู ก พั น ต่ อ โ ร ง เ รี ย น  ( school engagement) 

(Fernández-Zabala, Goñi, Camino, & Zulaika, 2016; Fredericks, Bluemenfeld, & Paris, 2004; 

Gutiérrez, Tomás, Romero, & Barrica,  2017; Wonglorsaichon, Wongwanich, & Wiratchai, 

2014) ความผูกพันต่อวิทยาลัย (commitment to college) (Hackman & Dysinger, 1970) และ

ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย (นักรบ หมี้แสน, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิสุข,  และสุชาดา 

สุธรรมรักษ์, 2557; ศศิธร  วงศ์ประเสริฐ, 2547) อีกทั้งยังพบว่า มีการศึกษาความผูกพันของ

นักศึกษาต่อสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาสถาบันในระดับย่อยลงไป เช่น 

ความผูกพันต่อคณะที่ศึกษา (จุฑารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์, และศศิธร  โรจน์สงคราม, 2560; อารี  

บัวแพร, จุฑามาศ  ชัยวรพร, และศวิพร  พิสิษฐ์ศักดิ์, 2559) 

แม้ว่าจะมีการใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป  แต่จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการศึกษา

ค้นคว้าในเรื่องดังกล่าว คือ การศกึษาแนวโน้มทางดา้นทัศนคตแิละพฤติกรรมของผู้เรียนที่มตี่อ

สถาบันการศึกษา  การจัดการเรียนรู้  และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน  ความผูกพันของ

นักศึกษาไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกในระหว่างการศึกษาอยู่ในสถาบัน

เท่านั้น  แต่ยังมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับสถาบันในอนาคตด้วย  ซึ่งจะสะท้อน

ได้จากการที่นักศึกษาแสดงถึงความตั้งใจในการใช้ความพยายามท าทุกอย่างเพื่อสถาบันของ

ตนเอง (ศศธิร  วงศ์ประเสริฐ, 2547) 

Neumann, Yoram, and Neumann (1984 อ้างใน ดลฤดี เพชรขว้าง, และนันทิกา อนันต์

ชัยพัทธนา, 2552) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความผูกพันต่อสถาบันของนักศึกษาว่า ความ

ผูกพันต่อสถาบันของนักศึกษาจะสะท้อนใหเ้ห็นถึงทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันในส่วนที่

เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรูข้องสถาบัน ซึ่งความผูกพันต่อ

สถาบันของนักศกึษาจะเห็นได้จากการที่นักศกึษาได้แสดงออกถึงความตั้งใจใช้ความพยายามที่

จะท าทุกอย่างเพื่อสถาบัน 

ในการวิจัยครั้งนี้  ได้ให้ค านิยาม ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา คือการที่

นักศึกษามีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและภาคภูมิใจ มีความเต็มใจที่จะอุทิศตนและแนะน าผู้อื่นให้
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รู้จักมหาวิทยาลัย และปรารถนาที่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นรูปแบบของ

ความผูกพันต่อองค์การ (organizational commitment) ซึ่งเป็นภาวะที่บุคคลมีความรู้สึกยึดมั่น

ในองค์การของตน ยอมรับเป้าหมายขององค์การ  เต็มใจที่จะทุ่มเทความอุตสาหะในการท างาน

ให้แก่องค์การ และปรารถนาที่จะอยู่ในองค์การตอ่ไป (Mowday, Steers, & Porter, 1979) 

ความผูกพันต่อองค์การเป็นแนวคิดที่มีผู้ศึกษาและให้นิยามไว้หลากหลาย (Mowday, 

Steers, & Porter, 1979) แต่จุดเน้นของนิยามเหล่านั้นคือ การแสดงออกของพฤติกรรมที่

เกี่ยวข้องกับความผูกพัน  อันสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลมีการประพฤติปฏิบัติหรือการกระท า

ต่าง ๆ ที่เช่ือมโยงตนเองกับองค์การ  นอกจากนั้น แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับความผูกพันต่อ

องค์การ ยังได้ให้นิยามของความผูกพันในแง่ของทัศนคติ ความผูกพันในเชิงของทัศนคตินั้น

แสดงถึงสภาวะที่สมาชิกขององค์การยอมรับในองค์การและเป้าหมายขององค์การนั้น ๆ  

รวมทั้งบุคคลมีความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์การต่อไป  เพื่อช่วยน าพาให้เป้าหมายของ

องค์การได้บรรลุผลส าเร็จ  Mowday, Steers, and Porter (1979) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อ

องค์การอาจแสดงออกได้ใน 3 ลักษณะ  ดังนี ้  1) สมาชิกมีการยอมรับและมีความเชื่อม่ันอย่าง

มากในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  2) สมาชิกมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามท า

สิ่งต่าง ๆ เพื่อองค์การ  และ  3) สมาชิกมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ

ต่อไป    

ความผูกพันของสมาชิกต่อองค์การเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ชีว้ัดความส าเร็จขององค์การ  

เพราะความผูกพันนั้นจะช่วยเพิ่มผลผลิตของงาน (productivity) ให้สูงขึ้น  และลดอัตราการ

ลาออกจากองค์การ   หากพิจารณาในแง่ของสถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกับมุมมองของ

องค์การต่าง ๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมความผูกพันของ

นักศึกษาต่อสถาบันเชน่กัน  (Davidson, Beck, & Grisaffe, 2015) มหีลักฐานการวิจัยหลายเรื่อง

ที่ระบุว่า  ผู้เรียนที่มีความผูกพันต่อสถาบันการศึกษาในระดับสูง จะได้ล าดับขั้นที่สูงกว่าและมี

แนวโน้มที่จะส าเร็จการศึกษาได้มากกว่าผู้เรียนที่มีความผูกพันต่อสถาบันน้อยกว่า (Rechly & 

Christenson, 2006; van Rooij, Jansen, & van de Grift, 2017) ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยจึง

เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สามารถใช้พยากรณ์การคงอยู่หรือลาออกจากมหาวิทยาลัยได้ กล่าวคือ 

นักศึกษาที่มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยสูง มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความ

ผูกพันต่ า มีแนวโน้มที่จะลาออกจากมหาวทิยาลัยก่อนที่จะส าเร็จการศกึษา 

การวิจัยพบว่าความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ

ดังตอ่ไปนี ้(Beal & Noel, 1980) 
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1. คุณลักษณะของนักศึกษา เช่น ความสามารถด้านวิชาการ ภูมิหลังของนักศึกษา 

ปณิธาณสว่นตัว ฯลฯ 

2. ลักษณะของสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับสถาบัน 

 

การวัดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

 ในปัจจุบันมีการใช้แบบวัดความผูกพันต่อองค์การหรือสถาบันหลายแบบวัด เช่น แบบ

วัดความผูกพันต่อองค์การของ Allen and Meyer (1997) แบบวัดความผูกพันต่อองค์การของ

Mowday, Steers, and Porter (1979) หรือในสถาบันการศึกษาก็มีผู้ใช้แบบวัดความผูกพันต่อ

สถ าบั นที่ มี ชื่ อ ว่ า  “College Persistence Questionnaire”  (Davidson et al. , 2009 cited in 

Davidson, Beck, & Grisaffe, 2015)   

 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยตามแนวคิด

ของ Mowday, Steers, and Porter (1979)  ซึ่งครอบคลุมคุณลักษณะของความผูกพันต่อ

องค์การตามที่ได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

Ansong, Okumu, Bowen, Walker, and Eisensmith (2017) ท าการศึกษาบทบาทของ

พ่อแม่ เพื่อนร่วมช้ันเรยีน และครูในการสนับสนุนความผูกพันของผู้เรียน  ในแงข่องความผูกพัน

เชิงอารมณ์และพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมช้ันเรียนมี

ความสัมพันธ์อย่างมากที่สุดตอ่ความผูกพันของผู้เรยีน  รองลงมา คือ การสนับสนุนจากพ่อแม่   

Gutiérrez, Tomás, Romero, and Barrica, (2017) ศึกษาเรื่อง การรับรู้การสนับสนุน

ทางสังคม  ความผูกพันต่อโรงเรียนและความพึงพอใจต่อโรงเรียนในผู้เรียนอายุ 14-22 ปี 

จ านวน 2,028 คน  พบว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวกับการเรียนจากครู  

ครอบครัว และเพื่อน มอีิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อโรงเรียน โดยมีความผูกพันต่อโรงเรียนเป็น

ตัวแปรสื่อ  โดยที่การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและครูมีความสัมพันธ์กับ

ความผูกพันและความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Collie, 
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Martin, Papworth, and Ginns (2016) ที่ศึกษาในผู้เรียนที่มีอายุในช่วง 11-19 ปี จ านวน 3,232 คน 

ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร  พบว่า การรับรู้ของผู้ เรียนเกี่ยวกับ

สัมพันธภาพที่มีต่อครู  พ่อแม่  และเพื่อน  มีความสัมพันธ์กับการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลและ

ความผูกพันต่อการเรียนในด้านความคิด พฤติกรรม และอารมณ์ 

Ketonen, Haarala-Muhonen, Hirsto, Hänninnen, Wähälä, and Lonka ( 2016)  ไ ด้

ท าการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อการเรียนกับการประสบความส าเร็จในการเรียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์  โดยคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า การมีความผูกพันต่อ

การเรียนนั้นคือการที่ผู้เรียนมีการให้ความหมายต่อตนเอง (personal meaning) และการมี

แรงจูงใจในการเรียน  มีความเต็มใจและความสามารถในการก ากับตนเอง  การที่ผู้เรียนมีการ

ให้ความหมายต่อตนเองนั้น  จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจและยึดมั่นต่อสิ่งท้าทาย

ต่าง ๆ   ความสนใจของนักศึกษานั้น อาจแสดงออกต่อเนื้อหาวิชาที่เรียนหรือบางคนอาจมี

ความสนใจต่อความรู้ที่จะน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต  แต่ไม่ว่าจะเป็นความสนใจในแบบ

ใดก็ตาม พบว่าผู้ เรียนในทั้งสองแบบประสบความส าเร็จมากกว่าผู้เรียนที่ยังคงค้นหา

ความหมายต่อตนเองในการเรียน (Mäkinen et al. , 2004 cited in Ketonen et al. , 2016)  

การศึกษาของ Ketonen และคณะ พบว่าผูเ้รียนที่ไม่มีความผูกพัน (disengaged students) จะไม่

มีความเชื่อมั่นต่อทางเลือกในอาชีพของตน  ไม่เห็นความส าคัญของสาขาวิชาที่เรียน  ส่วน

ผูเ้รียนที่แปลกแยก (alienated students) จะไม่มีความเชื่อมั่นต่อทางเลือกในอาชีพและไม่สนใจ

ในเนื้อหาวิชาที่เรียน  จากผลการวิจัย ผู้เรียนทั้งสองแบบมีปัญหาในการก ากับตนเองในการ

เรียน มคีวามผูกพันต่อการเรียนต่ า 

การวิจัยของ จุฑารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์, และศศิธร โรจนส์งคราม (2560) ที่ศึกษาความ

ผูกพันของนักศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติช้ันปีที่  1-4 ประจ าปีการศึกษา 2557-2558 จ านวน 358 คน

ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันของนักศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อวิทยาลัย ได้แก่ ความภาคภูมิใจต่อวิทยาลัย 

สภาพแวดล้อมในวิทยาลัย ความผูกพันต่ออาจารย์ ความผูกพันต่อเจ้าหน้าที่ ความผูกพันต่อ

รุ่นพี่รุน่น้อง และความผูกพันต่อเพื่อน 

อารี  บัวแพร, จุฑามาศ  ชัยวรพร,  และศิวพร  พิสิษฐ์ศักดิ์ (2559) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความผูกพันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

พบว่า นักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อนส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อนใน
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ระดับมาก นักศึกษาส่วนใหญ่มีความทุ่มเทต่อคณะและมีความศรัทธาต่อคณะในระดับมาก 

และมีความจงรักภักดีต่อคณะในระดับมากที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคล  แรงจูงใจ  ความคาดหวังใน

การศึกษาและการประกอบอาชีพ และการสนับสนุนการศึกษามีความสัมพันธ์กับความผูกพัน

ต่อคณะ  ทัศนคตมิีความสัมพันธ์เชงิบวกกับความผูกพันต่อคณะในระดับสูงและมีความสัมพันธ์

กับความศรัทธา ความทุ่มเท และความจงรักภักดี  

 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวทิยาลัย 

 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อการเรียนและความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยคาดว่าปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 

ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียนและการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ปัจจัยทางสังคม 

ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  ได้แก่ หลักสูตร

การศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนของอาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย น่าจะมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียน

และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 

ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน 

 

 Bandura (1977) ได้น าเสนอมโนทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อในความสามารถของตน (self-

efficacy) เป็นครั้งแรกในบทความเรื่อง “Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral 

change” โดยให้ความหมายว่า หมายถึงความเชื่อของบุคคลว่าตนเองมีความสามารถกระท า

กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ส าเร็จตามเป้าหมายได้หรือไม่ นับตั้งแต่นั้นมา ก็มีการวิจัย

มากมายเกี่ยวกับความเช่ือในความสามารถของตนในบริบทต่าง ๆ   

 Bandura (1977) ได้สรุปว่า ความเชื่อในความสามารถของตนเป็นกระบวนการประเมิน

ตนเอง ซึ่งจะมีอทิธิพลต่อบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1.  การเลือกกระท าพฤติกรรม บุคคลมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงงานหรือสถานการณ์ที่

เชื่อว่าเกินความสามารถของตน ในทางตรงข้าม บุคคลจะเลือกท างานหรือกิจกรรมหนึ่ง ๆ ถ้า

เชื่อว่าตนเองมีความสามารถพอเพียงที่จะท างานนั้นให้ส าเร็จ บุคคลที่มีความเชื่อใน

ความสามารถของตนสูง จะเลือกงานที่มีลักษณะท้าทาย ในขณะที่บุคคลที่มีความเชื่อใน

ความสามารถของตนต่ า จะหลีกเลี่ยงงานที่มีลักษณะท้าทาย และขาดความมั่นใจในตนเอง  

2.  การใช้ความพยายามและความมุมานะ ความเชื่อในความสามารถของตนจะเป็นสิ่ง

ก าหนดความพยายามและความมุมานะของบุคคลเมื่อเผชิญกับอุปสรรค บุคคลที่มีความเชื่อใน

ความสามารถของตนสูง จะมีความกระตอืรือร้นและมีความพยายามในการท างานสูงกว่าผู้ที่มี

ความเช่ือในความสามารถของตนต่ า 

3.  กระบวนการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ บุคคลที่มีความเชื่อในความสามารถของ

ตนสูง จะรู้สึกสงบเมื่อเผชิญกับงานที่ยาก และจะกระตุ้นตนเองให้ใช้ความพยายามต่อสู้กับ

อุปสรรค ในขณะที่บุคคลที่มีความเชื่อในความสามารถของตนต่ า จะรับรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ มีความ

ยากมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งน าไปสู่ความเครียด ความหดหู่ และความคิดแก้ไขปัญหาแบบ

แคบ ๆ 

4. ความยอมรับต่อผลที่ เกิดจากการกระท าของตน บุคคลที่มีความเ ชื่อใน

ความสามารถของตนสูงจะยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตน ความล้มเหลวจะ

เป็นบทเรียนให้บุคคลน ามาแก้ไขเพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จในอนาคต ในขณะที่บุคคลที่มีความ

เชื่อในความสามารถของตนต่ า จะรอคอยความส าเร็จ ฝากความหวังไว้กับโชคชะตาหรือ

พรหมลขิิต 

 

ดังนั้น ความเชื่อในความสามารถของตนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะความส าเร็จ

ของบุคคลจ าเป็นต้องอาศัยการทุ่มเทความพยายามและความยืนหยัดในการกระท าสิ่งต่าง ๆ  

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อในความสามารถของตนมีลักษณะจ าเพาะตามประเภทของกิจกรรม 

กล่าวคือ บุคคลจะประเมินความสามารถของตนโดยขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมที่ตนต้อง

เผชิญ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีความเชื่อในความสามารถของตนสูงในการเล่นดนตรี อาจจะมีความ

เชื่อในความสามารถของตนต่ าในการเรียนวิชาคณิตศาสตรก์็ได้  ดังนัน้ จึงจ าเป็นต้องระบุอย่าง

ชัดเจนว่าเป็นความเช่ือในความสามารถด้านใด  

ในเชิงการศึกษา ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน (academic self-

efficacy) เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียนของนักศกึษา เนื่องจากเป็นการรับรู้



บทท่ี  2  เอกสำรและงำนวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

20 

ของนักศึกษาว่าตนเองมีความสามารถที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนให้ส าเร็จได้ตาม

เป้าหมาย (Midgley et al., 2000) ความเชื่อนี้จะส่งผลต่อความทุ่มเทและความยืนหยัดต่อ

อุปสรรคที่เกิดขึน้ในการเรียน  

 

 แหล่งท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน 

 

 การวิจัยได้พบว่าแหล่งที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านความเชื่อในความสามารถของตน

ด้านการเรียนมอียู่ด้วยกันหลายประการ ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ 

1.  ครอบครัว  ครอบครัวที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีส่วนช่วยให้เด็กมีความเชื่อในความสามารถของตน (Bandura, 

1997; Meece, 1997) กล่าวคือ หากเปิดโอกาสให้เด็กได้พบกับสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นความ

ใคร่รู้และท้าทายความสามารถ เด็กจะเกิดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิด

ความรู้และทักษะใหม่ ๆ การวิจัยได้พบว่าครอบครัวที่มีบรรยากาศอบอุ่น และสนับสนุนให้เด็ก

ได้เล่นและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านปัญญาอย่างรวดเร็ว (Meece, 

1997) นอกจากนั้น การที่พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการกับปัญหา และแสดงความ

มุ่งมั่นพยายามในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ก็มีส่วนช่วยเสริมสร้างความเชื่อในความสามารถของตน

ของเด็กเช่นกัน   

2.  เพื่อน อิทธิพลจากเพื่อนมีส่วนส าคัญต่อการสร้างความเชื่อในความสามารถของตน 

กล่าวคือ การได้เห็นแบบอย่างความส าเร็จจากตัวแบบที่มีความคล้ายคลึงกันกับตนเอง ท าให้

เด็กเกิดแรงจูงใจที่จะกระท าตามแบบอย่างนั้น (Schunk, 1987) นอกจากนั้น การมีเครือข่าย

เพื่อนในวัยเดียวกันและมีความคล้ายคลึงกัน จะสนับสนุนให้เกิดการเลียนแบบอย่างกัน การ

ปรึกษาพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อการเลือกตัดสินใจกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก 

ซึ่งปรากฏว่าเด็กมักจะเลือกกระท าสิ่งที่มคีวามคล้ายคลึงกัน (Berndt & Keefe, 1992) 

3.  โรงเรียน การวิจัยได้พบว่าความเชื่อในความสามารถของตนมีแนวโน้มที่จะลดต่ าลง 

เมื่อเด็กเรียนในช้ันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ (Pintrich & Schunk, 1996) ซึ่งสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิด

แนวโน้มเช่นนี้ ได้แก่ การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น การให้เกรดแบบอิงกลุ่ม การที่ครูให้ความสนใจ

ต่อนักเรียนแต่ละคนน้อยลง และความเครียดที่เกิดจากการย้ายโรงเรียน นอกจากนั้น การจัด

กลุ่มนักเรียนจ าแนกตามความสามารถและการเปรียบเทียบทางสังคม ก็มีสว่นท าใหเ้ด็กมีความ

เชื่อในความสามารถของตนลดลง หากถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มความสามารถต่ าหรือมีความส าเร็จ
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ในการเรียนน้อยกว่า การวิจัยของ Hutchison-Green, Follman, and Bodner (2008) ซึ่งศึกษา

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ช้ันปีที่ 1 ได้พบว่าการเปรียบเทียบความส าเร็จในการเรียนกับเพื่อนมี

อิทธิพลโดยตรงต่อความเชื่อในความสามารถของตนของนักศึกษาเหล่านี้ กล่าวคือ นักศึกษา

เหล่านี้จะมีความเชื่อในความสามารถของตนลดลง หากรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถต่ ากว่า

เพื่อนในกลุ่ม 

 

พัฒนาการของความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน 

  

 ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ จาก

ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ  จากภาพที่ 3 ในช่วงก่อนการท ากิจกรรมการเรียน  นักศึกษาแต่

ละคนจะมีระดับความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจาก

การมีลักษณะส่วนบุคคล ประสบการณ์เดิม และการสนับสนุนทางสังคมที่แตกต่างกัน เมื่อ

นักศึกษาเริ่มท ากิจกรรมการเรียน พวกเขาจะได้รับอิทธิพลทั้งจากตนเอง (เช่น การตัง้เป้าหมาย 

การประมวลข้อมูล) และจากสภาพแวดล้อม (เช่น การใหข้้อมูลย้อนกลับจากอาจารย์ รางวัลที่

ได้รับ) ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะท าให้นักศึกษารับรู้ว่าตนเองเรียนได้ดีเพียงไร ความเชื่อในความสามารถ

ของตนด้านการเรียนจะเพิ่มขึ้น เมื่อนักศึกษารับรู้ว่าตนเองสามารถท ากิจกรรมการเรียนได้ดี 

หรือมีทักษะดีขึ้น ในทางตรงข้าม นักศึกษาอาจมีความเชื่อในความสามารถของตนด้านการ

เรียนลดลงได้เชน่กัน หากรับรู้วา่ตนเองไม่สามารถท ากิจกรรมการเรียนได้ดีเท่าที่ควร 
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ภาพท่ี 3  พัฒนาการของความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน 

 

 
 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียนกับความผูกพันต่อ

การเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

 ตามแนวคิดของแบบจ าลองความผูกพันต่องาน ( Job Demands-Resources Model) 

ความเชื่อในความสามารถของตนได้ช่วยเพิ่มทรัพยากรส่วนบุคคล (personal resources) ซึ่ง

หมายถึงการประเมินตนเองเชิงบวก อันมีผลท าให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการ

ควบคุมและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ (Bakker, Demerouti, & Sanz-Vergel, 2014) 

ดังนั้น นักศึกษาที่มีความเชื่อในความสามารถด้านการเรียน จึงรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุม

สิ่งแวดล้อมได้ และรู้สึกว่าความยากล าบากในการเรียนนั้นเป็นความท้าทายที่สามารถเอาชนะ

ได้ นักศึกษาที่มีระดับความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียนสูง มักจะมีความทุ่มเท

พยายามมากกว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตนปรารถนา และมีความยืนหยัดอดทนมากกว่าเมื่อต้อง
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เผชิญกับความยากล าบากในการเรียน (Schunk & Zimmerman, 2006) ในทางตรงข้าม 

นักศึกษาที่ขาดความเชื่อในความสามารถด้านการเรียน จะยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นโดย

ไม่พยายามต่อสู้หรือหาหนทางแก้ไขปัญหา (Salanova, Schaufeli, Martínez, & Bresó, 2010) 

การวิจั ยของ  Salanova, Lorente, Chambel, and Martínez (2011)  ได้พบว่ าความเ ชื่อ ใน

ความสามารถของตนด้านการเรียนมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ความผูกพันต่อ

การเรียน และผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Ouweneel, LeBlanc, 

and Schaufeli (2011) ซึ่งพบว่านักศึกษาที่มีความเชื่อในความสามารถของตนในระดับสูง มี

ความหวังและการมองโลกในแง่ดี จะมีความผูกพันต่อการเรียนอยู่ในระดับสูงที่สุด นอกจากนั้น 

การวิจัยในอดีตยังได้พบผลที่สอดคล้องกันว่า ความเชื่อในความสามารถของตนสามารถ

ท านายความส าเร็จในการเรียนและเกรดเฉลี่ยได้เป็นอย่างด ี(Bong, 2008; Klomegah, 2007)  

 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความเชื่อในความสามารถของตนกับความผูกพันต่อ

องค์การ อาจตีความได้จากสิ่งที่ Bandura (1997) ได้กล่าวว่าความเชื่อในความสามารถของตน

เป็นความสามารถของบุคคลในการฟื้นจิตใจจากความยากล าบากที่ได้รับในการท างาน 

(resilience to adversity) ดังนั้น บุคคลที่สามารถฟื้นจิตใจได้ดี จึงมีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ง

การวิจัยที่ผา่นมาก็ได้พบว่าความเชื่อในความสามารถของตนมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพัน

ต่อองค์การ (Bozeman, Perrewé, Hochwarter, & Brymer, 2001; Schyns & Collani, 2002) 

 ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีสมมติฐานว่า ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน

สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

การมีจุดมุ่งหมายในชีวติ 

 

 แมว้่านักจติวิทยาจะให้ความหมายของการมจีุดมุ่งหมายในชีวิตไว้อย่างหลากหลาย แต่

ล้วนมีองค์ประกอบ 3 ประการที่เหมือนกันคือ ความยึดมั่นผูกพัน (commitment) การมุ่ง

เป้าหมาย (goal-directedness) และความรูส้ึกมีความหมาย (personal meaningfulness) (Bronk, 

2014) ดังนั้น จึงอาจให้ความหมายของการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าคือ การที่บุคคลมีความ

ตระหนักรู้ในตนเองว่า ตนเองต้องการจะกระท าสิ่งใดที่มีความส าคัญหรือมีความหมายต่อ

ตนเองให้บรรลุผลส าเร็จ  การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเป็นมโนทัศน์ส าคัญในจิตวิทยาเชิงบวก โดย 

Frankl (1959) เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดเกี่ยวกับการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ทั้งนี้มีพื้นฐานมาจาก
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การที่เขาเป็นผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันชาวยิวในสงครามโลกครั้งที่ 2 ประสบการณ์ในค่าย

กักกันท าให้เขาเชื่อว่าแรงจูงใจส าคัญของมนุษย์คือการค้นหาความหมายของชีวิต โดยการ

ค้นพบความหมายของชีวิตของแต่ละบุคคลมาจาก 3 แนวทางคือ ประการแรก บุคคลได้สร้าง

หรือกระท าบางสิ่งบางอย่างที่มีความส าคัญต่อตนเอง ขณะที่ก าลังท างาน เรียนหนังสือ หรือ

กระท ากิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจ าวัน  ประการที่สอง บุคคลอาจค้นพบความหมายโดยผ่าน

การมีประสบการณ์หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น และประการที่สาม บุคคลอาจค้นพบความหมาย

ของชีวิตโดยการจัดการหรือเอาชนะความทุกข์ยาก  บุคคลที่ไม่สามารถค้นหาความหมายของ

ชีวิตได้ จะเผชิญกับภาวะ “สุญญากาศของการด ารงอยู่ (existential vacuum)” (Frankl, 1959) 

ซึ่งจะแสดงออกมาให้เห็นจากความรู้สึกเบื่อหน่าย มีความทุกข์หรือวิตกกังว ล  ต่อมา 

Crumbaugh and Maholick (1964) ได้สรา้งแบบวัด “the Purpose-In-Life Test (PIL)” โดยอาศัย

แนวความคิดของ Frankl  โดยจุดมุ่งหมายหลักของแบบวัดนี้คือการวัดระดับการค้นพบ

ความหมายของชวีิตหรือการมจีุดมุ่งหมายในชีวติของบุคคล   

 McKnight and Kashdan (2009) ได้เสนอว่าการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีบทบาทส าคัญ 5 

ประการ ดังนี้ คือ  

1. กระตุน้ให้บุคคลมีความคงเส้นคงวาในการกระท าสิ่งต่าง ๆ  

2. ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมาย  

3. กระตุน้ให้เกิดความยืดหยุ่นทางจิตใจ  

4. ท าให้มกีารจัดสรรทรัพยากรส่วนบุคคลอย่างมปีระสิทธิภาพ  

5. ก่อใหเ้กิดการคดิไตรต่รองอย่างลกึซึง้  

 

 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตจึงเป็นแหล่งก าเนิดที่ทรงพลังของแรงจูงใจมนุษย์ โดยจะท า

หน้าที่เสมือนหนึ่งเข็มทิศที่ชี้น าให้บุคคลเดินไปตามเส้นทางที่เหมาะสม (Damon, 2008a)  การ

มีจุดมุ่งหมายในชีวิตจะน าพาให้บุคคลใช้ทรัพยากรส่วนตัว เช่น เวลา พลังงาน และความ

พยายาม เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายชีวิต ซึ่งหากนักศึกษามีจุดมุ่งหมายในชีวิต ก็จะท าให้การเรียน

เป็นสิ่งที่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับชีวิตของตน อย่างไรก็ตาม การที่แต่ละบุคคลจะมี

จุดมุ่งหมายในชีวิตหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับอายุ ประสบการณ์ และความสามารถทางปัญญาของ

แต่ละคน (Damon, 2008b; Moran, 2009) การวิจัยได้พบว่ามีคนวัยหนุ่มสาวเพียงเล็กน้อย

เท่านั้นที่มจีุดมุง่หมายในชีวติอย่างชัดเจน (Damon, 2008b)  
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พัฒนาการของการมีจุดมุ่งหมายในชีวติ 

 

 ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาส าคัญของการสร้างอัตลักษณ์และจุดมุง่หมายในชีวติ เพราะเป็น

ช่วงเวลาที่วัยรุ่นส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางการด าเนินชีวิตของตนเองในอนาคต การ

ค้นหาและสร้างจุดมุ่งหมายในชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 2 แบบคือ การค้นหา

จุดมุ่งหมาย (purpose exploration) และการยึดมั่นในจุดมุ่งหมาย (purpose commitment) 

(Burrow, O’Dell, & Hill, 2010) การค้นหาจุดมุ่งหมายคือ การที่บุคคลคิดไตร่ตรองถึงเป้าหมาย

ต่าง ๆ ในชีวติ และหนทางที่จะน าไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น จากนั้นตัดสินใจเลือกว่าจุดมุ่งหมายใน

ชีวติของตนคืออะไร ส่วนการยึดมั่นในจุดมุ่งหมายคือ การที่บุคคลรักษาค ามั่นสัญญากับตนเอง

ว่าจะด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายที่ตนได้เลือก ซึ่งกระบวนการทั้งสองนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง

ในช่วงวัยรุ่น เนื่องจากการค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิตเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ละบุคคลจึง

จ าเป็นต้องใช้เวลา ประสบการณ์ และค าแนะน าจากผู้อื่น และควรจะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ

แบบรีบด่วน McKnight and Kashdan (2009) ได้เสนอแนะว่ามีหนทางหลายประการที่สามารถ

ช่วยค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิต เช่น การลงมือค้นหาอย่างจริงจังด้วยตนเอง การเรียนรู้ผ่านการ

สังเกตผู้อื่น และการคิดทบทวนเหตุการณ์ส าคัญในชีวิตที่อาจช่วยเพิ่มความกระจ่างเกี่ยวกับ

ชีวติของตนเอง 

 

ผลของการมีจุดมุ่งหมายในชีวติ 

 

 การวิจัยได้บ่งชีว้่า การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่เสริมสร้างคุณค่าใหแ้ก่วัยรุ่น และมี

อิทธิพลทางบวกต่อพวกเขาทั้งในด้านความเติบโตทางจิตใจและสังคม วัยรุ่นที่มีจุดมุ่งหมายใน

ชีวิตอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการเป็นวัยรุ่น มักจะประสบความส าเร็จในชีวิต (Burrow 

et al., 2010) การวิจัยพบว่า วัยรุ่นที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตมักจะมีความพึงพอใจในชีวิต มีความ

ผาสุก และการคิดที่มุ่งสู่เป้าหมาย (Bronk, Hill, Lapsley, Talib, & Finch, 2009; Burrow et al., 

2010) และมักจะไม่ค่อยมีปัญหาด้านการปรับตัวในสังคม (Shek, 1992)  นอกจากนั้น การวิจัย

ยังพบว่าการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีความหวัง (Feldman & 

Snyder, 2005) และการมบีุคลิกภาพที่ดีโดยรวม (Mariano & Vaillant, 2012) 

การวิจัยได้พบว่า การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพทางจิตใจ 

เชน่ การมีความสุขมากขึ้น และการมปีัญหาทางจิตใจนอ้ยลง  (Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 
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2006) ความวิตกกังวลและความซึมเศร้าน้อยลง มีความภาคภูมิใจในตนและความเชื่อใน

ความสามารถของตนมากขึ้น (DeWitz, Woolsey, & Walsh, 2009) มีความพึงพอใจในชีวิต 

(Steger, Kawabata, Shimai, & Otake, 2008) และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยลง (Minehan, 

Newcomb, & Galaif, 2000)  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตกับความผูกพันต่อการเรียนและความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตท าให้บุคคลมีความตระหนักรู้ในตนเองว่า ตนเองต้องการจะ

กระท าสิ่งใดที่มีความส าคัญหรือมีความหมายต่อตนเองให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้น จึงมีความ

เป็นไปได้อย่างมากที่นักศกึษาที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต จะมีความผูกพันต่อการเรียน  ซึ่งการวิจัย

ในอดีตได้พบว่า ผู้ที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต จะมีความภาคภูมิใจในตน ความเชื่อในความสามารถ

ของตน และความผูกพันต่อการศกึษามากขึน้ (Molasso, 2006; DeWitz et al., 2009) รวมทั้งมี

ความพึงพอใจในงานและรู้สึกผูกพันต่องาน (Kosine, Steger, & Duncan, 2008; Steger & Dik, 

2010) นอกจากนั้น การวิจัยยังพบว่าการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมอีิทธิพลทางบวกกับความผูกพัน

ต่อการเรียน (Greenway, 2006) ในทางตรงข้าม นักศกึษาที่มีปัญหาในการเรียน (เชน่ เข้าเรียน

ไม่สม่ าเสมอ ไม่สนใจการบรรยายของอาจารย์) มีระดับการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตต่ ากว่า

นักศึกษาทั่วไป (Rahman & Khaleque, 1996) 

แม้ว่าจะยังไม่พบการวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตและ

ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา แต่การวิจัยในบริบทของการท างานได้พบว่า การมี

จุดมุง่หมายในชีวิตท าใหบุ้คคลรู้สกึว่างานที่ตนเองท าอยู่มีความหมายหรอืมีความส าคัญต่อการ

บรรลุเป้าหมายชีวิตของตนอย่างไร และได้พบว่าความรู้สึกว่างานมีความหมายท าให้รู้สึกมี

ความผูกพันต่องาน (Steger & Dik, 2010) และความยึดมั่นที่จะคงอยู่ ในองค์การต่อไป 

(Hakenen, Bakker, Schaufeli, 2006) ดังนั้น จึงอาจคาดคะเนได้ว่าการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต

น่าจะท าให้นักศึกษารู้สึกว่าการเรียนมีความส าคัญต่อชีวิตของตน และก่อให้เกิดความรู้สึกยึดมั่น

ผูกพันและต้องการคงอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วย   

ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีสมมติฐานว่า การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตสามารถพยากรณ์ความ

ผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ปัจจัยทางสังคม 

 

การวิจัยครั้งนี้มีความเชื่อพื้นฐานว่า ปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อความผูกพันของ

นักศึกษา  โดยเฉพาะปัจจัยทางสังคมที่เรียกว่า “การสนับสนุนทางสังคม (social support)” 

เพราะเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม เนื่องจากบุคคลต้องมี

การติดต่อสัมพันธ์กับผูอ้ื่น การได้รับการยอมรับ ยกย่อง ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น 

ก่อให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ มีความมั่นคงทางจิตใจ และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่ง

มีผลต่อสุขภาพและความสุขในชีวิต House (1987) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมช่วย

ส่งเสริมและรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ช่วยป้องกันความเครียดด้านจติสังคมที่เกิดขึ้นในชีวติ 

 

การสนับสนุนทางสังคม  

 

ความหมายและรูปแบบการสนับสนุนทางสังคม 

 

Shumaker and Brownell (1984) ได้ให้ความหมายว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นการ

แลกเปลี่ยนด้านทรัพยากรระหว่างบุคคลอย่างน้อยที่สุดสองคนซึ่งรับรู้ได้ด้วยตัวบุคคลหรือ

ผู้รับ โดยมีเจตนาเพื่อเพิ่มความสุขในชีวิตให้แก่ผู้รับ ซึ่งมีความแตกต่างจากนิยามอื่น ๆ คือจะ

รวมแนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน การรับรู้ระหว่างบุคคลอย่างน้อยสองคนขึ้นไป และการ

ประเมินผลที่เกิดจากการสนับสนุนทางสังคม ผลที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลทางบวก ผลทางลบ หรือ

เป็นกลางก็ได้ 

Lin (1986)   ได้กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นการรับรู้ของบุคคลว่าได้รับความ

ช่วยเหลือด้านสิ่งของหรอืการบริการตา่ง ๆ จากชุมชน เครือขา่ยทางสังคมและบุคคลที่ไว้วางใจ 

Barrera (1986) ได้จ าแนกแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น (1) การฝังลึกทาง

สังคม (social embeddedness) เป็นการติดต่อสัมพันธ์กันทางสังคมและการติดต่อกับบุคคลอื่น

ที่มีความส าคัญ (2) การแสดงออกซึ่งการสนับสนุน (enacted support) เป็นการกระท าของ

บุคคลเพื่อให้การสนับสนุนแก่บุคคลอื่น และ (3) การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม (perceived 

social support) เป็นการประเมินการสนับสนุนทางสังคมที่บุคคลได้รับ 
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Cobb (1976) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นการรับรู้ของบุคคลว่าได้รับการดูแล 

เอาใจใส่ การได้รับความรัก การยกย่อง และรู้สกึว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของเครอืข่ายทางสังคม ซึ่ง

บุคคลสามารถพึ่งพาได้ โดยแหล่งที่มาของการสนับสนุนทางสังคม คือ กลุ่มคนที่มีการติดต่อ

สัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาจจะมาจากครอบครัว ญาติพี่น้อง คู่สมรส 

เพื่อนบ้าน เพื่อนรว่มงาน คนในชุมชนหรอืในองค์การ 

 Weiss (1974) ได้จ าแนกรูปแบบการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 

 1. การให้ค าแนะน า (guidance) เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร การชี้แนะแนวทางแก่บุคคล 

เมื่อบุคคลเผชิญกับความเครียดหรือภาวะวิกฤติ ส่วนใหญ่การให้ค าแนะน าจะมาจากครู ผู้ให้

ค าปรึกษา หรอื พ่อแม่ 

 2. การช่วยเหลืออย่างเป็นมิตร (reliable alliance) เป็นการได้รับความช่วยเหลือจาก

บุคคลอื่น ๆ หรือบุคคลอื่น ๆ สามารถพึ่งพาได้ โดยการช่วยเหลืออาจจะเป็นด้านสิ่งของ เวลา 

หรือเงิน (tangible assistance) การได้รับความช่วยเหลือด้านนี้ ส่วนใหญ่ได้รับจากการเป็น

สมาชิกของครอบครัว  

 3. การให้ความรักใคร่ผูกพัน (attachment) เป็นการแสดงออกด้วยความรัก ความ

หว่งใย และการเอาใจใส่ ส่วนใหญ่ได้รับจากคู่สมรส เพื่อนสนิท หรอืคนในครอบครัว 

 4. การให้การยอมรับคุณค่าของบุคคล (reassurance of worth) เป็นการที่บุคคลได้รับ

การยอมรับความสามารถ ทักษะ และคุณค่าหรอืคุณภาพโดยบุคคลอื่น 

 5.   การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (social integration) เป็นความรู้สึกของบุคคลว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคม มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ท าให้มี

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความสนใจรว่มกัน 

 6.   การให้โอกาสช่วยเหลือผู้อื่น (opportunity to provide nurturance) เป็นความรู้สึก

ของบุคคลว่าเป็นที่ต้องการของบุคคลอื่นและผูอ้ื่นสามารถพึ่งพาได้   

House (1981) จ าแนกการสนับสนุนทางสังคมเป็น 4 ด้าน คือ  

 1. การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ (emotional social support) เป็นการแสดงออก

ซึ่งความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ความรัก การเอาใจใส่ ดูแล ห่วงใย ให้ก าลังใจ การยอมรับ และ

ความไว้เนือ้เชื่อใจ 

 2. การสนับสนุนทางสังคมด้านวัตถุสิ่งของ ( instrumental social support) เป็นการให้

ความช่วยเหลือด้านวัตถุสิ่งของ เวลา แรงงานและการบริการต่าง ๆ รวมถึงการช่วยเหลือด้าน

การเงนิ  
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 3. การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร ( informational social support) เป็นการ

ชี้แนะแนวทาง การให้ค าแนะน า การให้ค าปรึกษา หรือการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการให้บุคคลสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

 4. การสนับสนุนทางสังคมด้านการประเมิน (appraisal social support) เป็นการให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่บุคคล เพื่อน าไปประเมินและเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น ท าให้เกิดความ

เข้าใจ การยอมรับ และการเห็นพ้อง  

 

จากความหมายของการสนับสนุนทางสังคมและรูปแบบการสนับสนุนทางสังคมดังที่

กล่าวมาข้างต้น การวิจัยครั้งนี ้ได้ใหค้วามหมายการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรู้ของ

บุคคลว่าได้รับการดูแลและความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ๆ ในสังคม  ได้แก่ การได้รับความรัก 

ความเอาใจใส่  การยอมรับ เห็นคุณค่า การให้สิ่งของ เวลาและการบริการ หรือให้ข้อมูล

ข่าวสาร และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่บุคคล โดยแบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยทางจติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคม โดย

ปกติแล้ว บุคคลจะเป็นผู้ริเริ่มติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการ

สนับสนุนทางสังคม (Bono, 2011) การสนับสนุนทางสังคมจะช่วยให้นักศึกษาปรับตัวให้เข้ากับ

ชีวิตในมหาวิทยาลัยและอาจจะช่วยให้มีวุฒิภาวะทางจิตใจ และยังมีความส าคัญต่อ

ความส าเร็จในการเรียน การวิจัยของ Ganotice Jr. and  King (2014) พบว่านักศึกษาที่ได้รับ

การสนับสนุนจากพ่อแม่ ครู และเพื่อน จะมีความผูกพันต่อการเรียนมากกว่าและมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า  นอกจากนี้ De la lglesia, Stover, and Liporace (2014) ได้

กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุก

ระดับการศกึษาและยังมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปรับตัว (Demaray, Malecki Davidson, 

Hodgson, & Rebus, 2005) ส่วนการวิจัยของ Legault, Green-Demers, and Pelletiers (2006) 

พบความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยส าคัญระหว่างการสนับสนุนทางสังคม (จากพ่อแม่ ครู และ

เพื่อน) และการไม่จูงใจด้านการเรียน (academic amotivation)  และการไม่จูงใจด้านการเรียน

ทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์ด้านการเรียน (academic consequences) 

ได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรมและความตั้งใจออกจากการศึกษา และยังมีความสัมพันธ์ทางลบ

กับผลการเรียนและการเห็นคุณค่าในการเรียน 
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การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  

 

ครอบครัวเป็นแหล่งการสนับสนุนปฐมภูมิ  (Beehr, 1985) ที่มีบทบาทส าคัญมากที่สุด 

เพราะเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมีความผูกพันกันตามธรรมชาติ ครอบครัวเป็นสถาบันแรก

ที่ท าหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น เสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

ครอบครัวจึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก Maccoby and 

Martin ( 1983 cited in Cutrona, Cole, Colangelo, Assouline, & Russell, 1994)  ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า 

บุคคลที่มคีวามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพ่อแมจ่นถึงช่วงวัยรุ่น จะมีความเชื่อม่ันในตนเองและตอ้งการ

เป็นอิสระมากกว่าบุคคลที่รายงานว่ามีระยะห่างระหว่างตนกับพ่อแม่มาก อาจเป็นไปได้ว่าพ่อ

แม่ที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจะท าให้เด็กมีพื้นฐานด้านความมั่นคง ซึ่งเด็กสามารถ

ส ารวจสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองโดยปราศจากความกังวล ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่ได้รับ

จากพ่อหรือแม่หรือทั้งพ่อและแม่จะช่วยส่งเสริมการส ารวจตรวจค้น การพัฒนาทักษะต่าง ๆ 

และความเชื่อมั่นในตนเอง การสนับสนุนจากครอบครัวยังส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้าน

อารมณ์ของเด็กในครอบครัวด้วยเช่นกัน  ในประเทศไทย มีการศึกษาของ Aumeboonsuke 

(2016 อ้างใน  พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2559) ที่พบว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ในด้านต่าง ๆ 

จะมีระดับความสุขมากกว่าการสนับสนุนจากเพื่อน และการได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ยัง

ส่งผลตอ่การมคีวามเช่ือในความสามารถของตน (self-efficacy) ที่สูงขึน้ตามมาด้วย  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับความผูกพันต่อการเรยีน

และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

การวิจัยหลายทศวรรษแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของพ่อแม่หรือผู้ปกครองใน

โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการศึกษาและผลลัพธ์ด้านแรงจูงใจ รวมทั้งเป็นตัวบ่งชี้

ล าดับขั้นคะแนนเฉลี่ยสะสม การมาโรงเรียน ความส าเร็จทางการเรียน และทัศนคติทางบวก

ต่อโรง เรียน (Comer, 2005 ; Eccles & Gootman, 2002 ; Epstein, 1995 ; Mapp, Johnson, 

Strickland, & Meza, 2008 cited in Christenson, Reschly , & Wylie, 2012) แนวคิดการมีส่วน

ร่วมของพ่อแม่หรือผู้ปกครองถูกเปลี่ยนจากการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพียงแค่กิจกรรมที่

โรงเรียนจัดขึ้น มาเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือบนพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วน 
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(partnership)  (Reschly & Christenson, 2009) ความสัมพันธ์เหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยมิตรไมตรี 

การเอาใจใส่ และเคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจและการมีส่วนร่วมของ

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง การมีส่วนร่วมของพ่อแม่หรือผู้ปกครองยังมีอิทธิพลต่อความผาสุกและ

ความผูกพัน ซึ่งหลักฐานการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่หรือผูป้กครองกับเด็กและ

ความผาสุกทางจิตใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก และความสัมพันธ์ของพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองไม่เพียงแต่ท าให้เด็กมีความผูกพันสูง (Chen, 2008) แต่ยังมีผลต่อพฤติกรรมการ

เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Furrer & Skinner, 2003; Sirin & Rogers-Sirin, 2004) และ

ยังมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อโรงเรียน (Hughes & Kwokl, 2007) จากผลการ

ศึกษาวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าความสัมพันธ์แบบสนับสนุนจากพ่อแม่มีความส าคัญต่อความ

ผูกพันของนักเรียนและทัศนคติต่อโรงเรียน (Furrer & Skinner, 2003) 

การศึกษาวิจัยของ ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา, และธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2553) 

พบว่าการสนับสนุนของครอบครัวสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน 

นอกจากนี้ การวิจัยของ Cutrona, Cole, Colangelo, Assouline, and  Russell (1994) พบว่าการ

สนับสนุนจากผูป้กครองสามารถพยากรณ์ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน Gutiérrez, Tomás, Romero, and Barrica (2017) ก็ได้พบว่า การได้รับ

การสนับสนุนจากครอบครัวและครูมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของนักเรียนและความพึง

พอใจต่อโรงเรียน การสนับสนุนจากครอบครัวและครูยังมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อ

โรงเรียน (Ramos-Díaz, Rodríguez-Fernández, Fernández-Zabala, Revuelta, &  Zuazagoitia, 

2016) ส่วน Fall and Roberts (2012) พบว่า การรับรู้บริบททางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทาง

สังคมจากครอบครัวและอาจารย์ สามารถพยากรณ์การรับรู้ของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตน

และความรู้สึกด้านอารมณ์ที่มีต่อโรงเรียน  และยังพยากรณ์ความผูกพันต่อโรงเรียนด้าน

พฤติกรรมและด้านการเรียน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ด้วย ทั้งยังพบว่า ความผูกพัน

ต่อโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันโดยสามารถลดการลาออกจาก

โรงเรียน ส าหรับการวิจัยของ Garcia-Reid, Reid, and Peterson (2005) พบอิทธิพลทางตรง

ของการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว อาจารย์ และเพื่อนที่มีต่อความผูกพันต่อ

โรงเรียน อีกทั้งการวิจัยของ Jayarathna (2014) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

และจากเพื่อนมีอทิธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนของนักศกึษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีสมมติฐานว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสามารถ

พยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

 

ข้อมูลจากการรายงานความพึงพอใจของนักศึกษาแห่งชาติ (National Student 

Satisfaction Report : NSSR)  ปี ค.ศ. 2005-2006 มีการรายงานว่าการให้ค าปรึกษาด้าน

วิชาการ (academic advising) ถูกจัดอันดับว่ามีความส าคัญเป็นอันดับที่สองรองจากการสอน 

(instruction) ทั้งนี้ขอบข่ายงานการให้ค าปรึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนรายวิชา

ต่าง ๆ  ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย และการบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ระบบการให้

ค าปรึกษาที่มีคุณภาพ เชน่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศกึษากับคณะหรอืบุคลากร

และการช่วยเหลือนักศึกษาให้เข้าใจเป้าหมายในการเรียนและเป้าหมายทางอาชีพจะปรับปรุง

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา (Rinck, 2006) ดังนั้น ภารกิจของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

นอกจากการสอนแล้ว ก็ยังมีหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

(academic advisor) 

 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่

ปรึกษา เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญต่อการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศกึษา ใน

ที่นี้ อาจารย์ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะเพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือ 

แนะน านักศึกษา ทั้งด้านการศึกษา ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ ช่วยดูแลนักศึกษาในเรื่อง

การศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลักสูตร และแผนก าหนดการศกึษา ตลอดจนการแนะน าการใชชี้วิตใน

มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขจนส าเร็จการศึกษาและได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัยมากที่สุด

ตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา(คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 ส านักพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.) โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทหน้าที่พอ

สรุปได้ ดังนี้ (คู่มอือาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2551-2552 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.)    

1.  ด้านวิชาการ ได้แก่ การให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการ

ศึกษา และการเลือกกระบวนวิชา การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา ให้ค าปรึกษาการเรียน
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วิชาเอก-โท ให้ค าแนะน าการเรียนในมหาวิทยาลัย แหล่งข้อมูลการค้นคว้า มีการติดตามผล

การเรียน แนะน าและช่วยเหลือเมื่อนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน รวมทั้งแนะน าแนวทาง

การศกึษาต่อและการประกอบอาชีพ  

2.  ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษา ได้แก่ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ 

ประกาศ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต ปัญหาด้านสังคม เช่น การปรับตัวในมหาวิทยาลัยและการคบเพื่อน ให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม ให้ค าปรึกษาปัญหา

ด้านอาชีพ และให้ค าแนะน าการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  

3.  ด้านอื่น ๆ ได้แก่ การพิจารณาค าร้องของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตาม

ระเบียบ ให้การรับรองนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการน าไปแสดงเป็นหลักฐานส าคัญ 

ประสานงานกับผู้สอน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ กิจการนักศึกษา และส านัก

ทะเบียนและประมวลผล เพื่อช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา มีการก าหนดการนัด

หมายให้นักศึกษาเข้าพบ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนักศึกษาที่

รับผิดชอบเพื่อใช้กับระเบียนสะสมของนักศึกษา สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ 

คณะ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษากับคณะ ตักเตือน

นักศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกาย หรอืพฤติกรรมการเรียน  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษากับความผูกพันต่อ

การเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

จากบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา จะเห็นได้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษานั้นมี

ความส าคัญต่อความส าเร็จทางการศึกษาและการด าเนินชีวิตของนักศึกษา  การให้ค าปรึกษา

แนะน าด้านวิชาการ ด้านปัญหาส่วนตัวและปัญหาสังคม การปลูกฝังพัฒนานักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ รวมทั้งด้านความสัมพันธ์กับนักศึกษา คือการมีปฏิสัมพันธ์

กับนักศึกษา ดูแล เอาใจใส่ ใกล้ชิด สนิทสนม แสดงความรัก ความหวังดี และพร้อมให้ความ

ช่วยเหลือ รวมทั้งให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะท าให้นักศึกษาเกิดความ

พึงพอใจหลายประการ คือ พึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พึงพอใจเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกัน
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และพึงพอใจในการเรียน และการท ากิจกรรม ท าให้นักศึกษามีสุขภาพจิตดี ขยันขันแข็งในการ

เรียน มพีฤติกรรมด ี (นวลละออ สุภาผล, 2541)  ทั้งนี ้ สมบัติ แสงพล,  พนิดา สังฆพันธ์  ยุพดี 

เจริญสว่าง,  และณฐาภพ เสชัง (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พบว่า บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาช้ันปีที่ 1-3 และช้ันปีที่ 4-6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบทบาทของ

อาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1-3 คือ ด้าน

การเงิน พยากรณ์ได้ร้อยละ 14.40  ส่วนนักศึกษาช้ันปีที่ 4-6 คือ ด้านวิชาการ พยากรณ์ได้

ร้อยละ 17.70 

 การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการที่สถาบันการศึกษาสร้างความผูกพันในผู้เรียนกรณีศึกษา

สถาบันการศกึษาจ านวน 20 แห่ง โดยใช้วธิีการเชงิคุณภาพได้แก่  การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การ

สังเกต การเข้าเยี่ยมชมและการเก็บข้อมูลจากสถาบัน (site visit)  ผลการวิจัยนี้ได้เสนอว่า 

ภารกิจของสถาบันการศึกษาในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทางการศึกษาและส่งเสริมความ

ท้าทายทางวิชาการ คือ การที่สถาบันนั้นมีการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทาง

การศึกษาและผู้เรียน   ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน (Kezar & 

Kinzie, 2006)  และจากการทบทวนหลักฐานการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึง

พอใจของนักศกึษาต่อคุณภาพของการให้ค าปรึกษาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยและการคงอยู่ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งท าการศกึษาระยะยาวเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

และ ช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ รวมถึงศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพล ได้แก่ 

การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของนักศึกษา สถานะการจ้างงานขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย 

ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม และความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับ

การให้ค าปรึกษาที่มีคุณภาพดีมีอัตราการลาออกจากมหาวิทยาลัยร้อยละ 25 ต่ ากว่านักศึกษา

ที่รายงานว่าได้รับการปรึกษาที่มีคุณภาพแย่ โดยมีอัตราการลาออกร้อยละ 40 ซึ่งยังน้อยกว่า

นักศึกษาที่รายงานว่าไม่ได้รับการให้ค าปรึกษาเลย ผลการวิจัยยังพบว่า การให้ค าปรึกษาที่มี

คุณภาพสูงมีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการยืนหยัดของนักศึกษา 

(student persistence) โดยเป็นสื่อกลางของความสัมพันธ์ทางบวกของความพึงพอใจต่อ

มหาวิทยาลัยและความสัมพันธ์ทางลบต่อความตั้งใจลาออกจากการเป็นนักศึกษา (Metzner, 



บทท่ี  2  เอกสำรและงำนวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

35 

1989) และจากข้อมูลที่รวบรวมโดยการส ารวจความผูกพันของนักศกึษาแหง่ขาติ (NSSE)  469 

สถาบัน พบว่านักศึกษาที่รายงานความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้ค าปรึกษาอยู่ในระดับ

สูงสุดจะมีระดับความผูกพันของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสูงสุดด้วยเช่นกัน (Kuh, 2002) และ

ความผูกพันของนักศึกษาในระดับสูงพบว่ามีความสัมพันธ์กับอัตราการคงอยู่ในระดับสูง 

(Pascarella & Terenzini, 1991; Tinto, 1993; Astin, 1993)  

นอกจากนี ้Pargett (2011) ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการที่

มีต่อการพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยทดสอบปัจจัยต่าง ๆ  ได้แก่ ความส าเร็จ

ทางการศึกษา รวมถึงล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ความคาดหวังต่อวัน

ส าเร็จการศึกษา และสถานที่ท างานหลังจากการส าเร็จการศึกษา  การวิจัยได้ศึกษา

ความสัมพันธ์โดยทดสอบอายุ เพศ ปีการศึกษา เชื ้อชาติ และล าดับขั ้นเฉลี ่ยสะสมของ

นักศึกษา ผลจากการศึกษานี้จะมีความส าคัญต่อการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จ

การศึกษาและความส าเร็จโดยรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเนบรัสก้า-ลินคอรน์ ข้อมูลที่ได้

จากการส ารวจกับนักศึกษาสามารถช่วยปรับปรุงการให้ค าปรึกษาของคณะส าหรับอาจารย์ที่

ปรึกษาทุกคน ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองอาจารย์ที่

ปรึกษาว่ามีประโยชน์มากกว่ามองว่าเป็นเพียงบุคคลที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและได้

มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อมูลได้เสนอแนะว่า การปรึกษาด้านวิชาการ

และการพัฒนานักศึกษามีความสัมพันธ์กัน นักศึกษาที่สร้างความสัมพันธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา

มีการรายงานความพึงพอใจต่อประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมากกว่าและมีการ

พัฒนาเชิงบวก ยิ่งไปกว่านั้น นักศึกษาที่รับรู้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาก าลังพัฒนารูปแบบการให้

ค าปรึกษาจะมีความพึงพอใจต่อประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมากกว่า นักศึกษาและ

อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีพูดคุยอภิปรายเรื่องส่วนตัว และเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียน ทางเลือกอาชีพ 

นโยบายของมหาวิทยาลัย ก าหนดเส้นตายของมหาวิทยาลัย (academic deadline) และเรียนรู้

ทักษะและเคล็ดลับต่าง ๆ  มีการพัฒนาเชิงบวกและมีความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยระดับสูง 

ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่มคีวามส าคัญอย่างมนีัยส าคัญต่อการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการหรอืการ

พัฒนานักศึกษา ส่วน Young-Jones, Burt, Dixon, and Hawthorne (2013) ได้ท าการศึกษา 

เรื่อง “การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ : มีผลต่อความส าเร็จของนักศึกษาจริงหรือไม่?” กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 611 คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจความคาดหวังต่อการให้
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ค าปรึกษาด้านวิชาการและประสบการณ์ที่ได้รับ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย ได้แก่ 

ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา การเสริมสร้างพลังทางจิตใจของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ความรับผิดชอบของนักศึกษา การรับรู้ความสามารถของนักศึกษา ทักษะการเรียนของ

นักศึกษา และการรับรู้การสนับสนุน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการให้ค าปรึกษาด้าน

วิชาการต่อความส าเร็จของนักศึกษา นอกจากนี้ Mu and Fosnacht (2016) ท าการวิจัย

ประสิทธิผลของการให้ค าปรึกษาที่มีผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่

แตกต่างกัน โดยส ารวจกับสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองจ านวน 156 

แห่ง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริการให้ค าปรึกษาและล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมของ

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 และการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ทีไ่ด้รับ พบว่าประสบการณ์การให้

ค าปรึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมและการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับผลการ

เรียนรู้ที่ได้รับ และยังพบว่าบรรยากาศการให้ค าปรึกษาของสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการให้

ค าปรึกษาและการเรียนรูแ้ละการพัฒนาของนักศึกษาในสถาบันการศกึษาที่แตกต่างกัน 

 ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีสมมติฐานว่า การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา

สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  

 

นอกจากการสนับสนุนจากครอบครัวและอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว กลุ่มเพื่อนมีบทบาท

และความส าคัญอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงชีวิตวัยรุ่น ส่วนใหญ่ วัยรุ่นจะปรึกษาและต้องการ

ค าแนะน าจากเพื่อนมากกว่าผู้ปกครอง (Fuligni & Eccles, 1993) อีกทั้งการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างกลุ่มเพื่อนยังเป็นรูปแบบการสนับสนุนทางสังคมเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียนรู้ที่ต้องแข่งขัน

กัน (Newmann,1989; 1992) การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมช้ันเรียนหรือกลุ่มเพื่อนจะท าให้

ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน (Ladd & Price, 1987) กลุ่มเพื่อนยังมีอิทธิพลต่อความผูกพัน

ต่อการศกึษา (academic engagemet) โดยพบว่า นักเรียนที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่มีความผูกพันต่อ

การศึกษาในระดับสูง นักเรียนก็จะมีการพัฒนาความผูกพันต่อการศึกษาอยู่ตลอดเวลา ตรง

ข้ามกับนักเรียนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มที่มีความผูกพันต่อการศึกษาในระดับต่ า (Kindermann, 
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McCollam, & Gibson, 1996) การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนยังช่วยส่งเสริมการบรรลุอัตลักษณ์

แหง่ตน (identity) (White, 2009) 

การศึกษาในมหาวิทยาลัย กลุ่มเพื่อนถือได้เป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

นักศึกษาเพราะส่วนใหญ่นักศึกษาจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน และใช้

เวลาอยู่กับเพื่อนไม่ว่าจะเรียนหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  และมีการรวมกลุ่มเพื่อนที่สนิท

สนมกัน กลุ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลกับนักศึกษาทั้งด้านความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 

และยังมีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งนี้ การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะมีการรวมตัว

หรอืรวมกลุ่มกันท างานหรอืท ากิจกรรมต่าง ๆ ถ้าหากมีบรรยากาศการท างานกลุ่มที่ดี ยอมรับ

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใหก้ าลังใจกัน  ย่อมมีผลต่อแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางเรียน หรือ

หากนักศึกษาประสบปัญหาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย หรือปัญหาอื่น ๆ และมี

กลุ่มเพื่อนสนิทคอยช่วยเหลือ ดูแล เอาใจใส่ ช่วยแนะน าและให้ค าปรึกษาที่ดีย่อมจะส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเรียนและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนกับความผูกพันต่อการเรียนและ

ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

 ความผูกพันของนักเรียนต่อโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญต่อการส าเร็จทางการศึกษาของ

นักเรียนและการออกจากโรงเรียน (school dropout) โดยมีการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะของบุคคล ได้แก่ การรับรู้ความเชื่อในความสามารถแห่งตนและ

แนวคิดเกี่ยวกับตน และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ กลุ่มเพื่อน โรงเรียน และครอบครัวกับความ

ผูกพันต่อโรงเรียน การขาดความผูกพันต่อโรงเรียน พบว่ามีความสัมพันธ์กับผลการเรียนต่ า 

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา และการออกจากโรงเรียน การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อนยังมี

ความสัมพันธ์กับผลการเรียน การปรับตัวในโรงเรียน แรงจูงใจในการเรียน และพฤติกรรมเอื้อ

สังคม ในทางตรงข้าม ความสัมพันธ์กับเพื่อนเชิงลบมีความสัมพันธ์กั บการถอนตัว 

(disengagement) และพฤติกรรมต่อต้านสังคม การทบทวนเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ

บทบาทของความสัมพันธ์กับ เพื่อนในโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันนั้นพบว่า 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนเชิงบวกเป็นการส่งเสริมความผูกพันต่อโรงเรียน เนื่องจากผู้เรียนเกิด

ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและจะมีความผูกพันเชิงอารมณ์ โดย Furrer and Skinner 

(2003) ได้ท าการวิจัยปัจจัยความรู้สึกด้านความสัมพันธ์ (sense of relatedness) ที่มีผลต่อ
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ความผูกพันต่อการเรียนและผลการเรียนของนักเรียนเกรด 3 - เกรด 6 จ านวน 641 คน 

ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อน ครู และผู้ปกครอง เป็นตัวพยากรณ์ที่ส าคัญของ

ความผูกพัน โดยเฉพาะความผูกพันเชิงอารมณ์ และระดับความผูกพันยังเป็นตัวแปรปรับของ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สกึว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มกับผลการเรียน  

 ส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกัน กลุ่มเพื่อนย่อมมีอิทธิพลกับ

นักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถและบุคลิกภาพของนักศึกษา ความสัมพันธ์

ของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อนักศึกษานั้น เพื่อนสามารถให้ก าลังใจ เป็นที่พึ่งพา การรวมกลุ่มเพื่อน

สามารถช่วยเหลือด้านการเรียนและด้านวิชาการ กลุ่มเพื่อนสามารถช่วยท าใหน้ักศกึษามีความ

มั่นใจและพึงพอใจในตนเองยิ่งขึ้น และยังช่วยฝึกทักษะทางสังคมแก่นักศึกษาและช่วยในการ

สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งจะส่งผลในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างการท างานได้ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อนักศึกษาทั้งด้านพฤติกรรมการ

เรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง นักศึกษาที่รับรู้ว่ากลุ่มเพื่อนให้ความเอาใจใส่ ดูแล  

ช่วยเหลือ  และได้รับการยอมรับจากเพื่อน มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแนวโน้มว่ามีความผูกพัน

ทั้งด้านสังคมและด้านการเรียน (Wentzel, Battle, Russell, & Looney, 2010) ซึ่งการวิจัยของ 

Danielsen (2010) พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

โรงเรียนกับการรับรู้ความพึงพอใจในชีวิตของผู้เรียน และการรายงานตนด้านการคิดริเริ่ม

ทางการเรียน ส่วน Vijayakumari (2014) ก็ได้พบว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจาก

อาจารย์และเพื่อนยังเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของความผูกพันต่อการเรียน จากการทบทวน

วรรณกรรมจ านวนหลายเรื่องได้ระบุถึงการได้รับการยอมรับและการถูกปฏิเสธจากเพื่อนว่ามี

ผลต่อความผูกพัน  การได้รับการยอมรับจากเพื่อนส่งผลต่อผู้เรียนทั้งในวัยเด็กและวัยรุ่นใน

ด้านที่ท าให้เกิดความพึงพอใจเมื่ออยู่ในโรงเรียน  ซึ่งเป็นความผูกพันเชิงอารมณ์  ตลอดจนท า

ให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมและมีการทุ่มเทความพยายามในการเรียน อันเป็นความ

ผูกพันเชิงพฤติกรรม (Berndt & Keefe, 1995; Ladd, 1990; Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 

2004)   ในขณะที่การถูกปฏิเสธจากเพื่อนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมทางลบ  การมี

ส่วนร่วมในช้ันเรียนที่ต่ าลง  Xerri, Radford, and Shacklock (2017) ท าการวิจัยความผูกพันของ

นักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมทางวิชาการ (academic activities) : มุมมองด้านการสนับสนุนทาง

สังคม  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 209 คน ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2015 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ในรัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ผลการวิจัยพบว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และ
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ความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายในการเรียนระดับอุดมศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญต่อความผูกพันของ

นักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมทางวิชาการ และความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และ

ความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายเป็นปัจจัยส าคัญที่มีต่อการรับรู้ภาระงานของนักศึกษา ความรู้สึกมี

จุดมุ่งหมายยังถูกพบว่าเป็นตัวแปรปรับของความสัมพันธ์ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ และความสัมพันธ์ระหว่างนักศกึษากับเพื่อนกับการรับรู้ภาระงานและความผูกพันของ

นักศึกษา ส าหรับในประเทศไทย  นักรบ หมี้แสน, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิสุข, และ

สุชาดา สุธรรมรักษ์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความผูกพันของนักศกึษาต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิต  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความผูกพันต่อมหา

วิทยาลัยในระดับมาก  โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน  ได้แก่  บุคลิกภาพ  

ความสัมพันธ์กับอาจารย์  ความสัมพันธ์กับเพื่อน  บรรยากาศการเรียนการสอน  สิ่งอ านวย

ความสะดวก  กิจกรรมวชิาการ  และกิจกรรมนอกหลักสูตร 

 ดังนัน้ การวิจัยนี้จึงมีสมมตฐิานว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสามารถพยากรณ์

ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

 

โดยทั่วไป นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาเรียนรู้อย่างน้อย 

4 ปี ดังนั้น สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจึงน่าจะมีอิทธิพลต่อความผูกพันของ

นักศึกษา ทั้งความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อใหไ้ด้ค าตอบที่

ชัดเจนเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยว่ามีผลต่อความผูกพันของนักศึกษา

มากน้อยเพียงใด คณะผู้วิจัยจึงได้น าปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมาร่วมในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ง

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อความผูกพันของนักศึกษา

ที่ส าคัญ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนของอาจารย์ สิ่งอ านวย

ความสะดวกของมหาวิทยาลัย และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 

หลักสูตรการศึกษา 

 

 หลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยหลักสูตรอาจเป็น

รายวิชาหรือเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้อย่างมีระบบเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ 
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หรืออาจเป็นจุดหมายที่ผู้เรียนพึงบรรลุ หรืออาจหมายถึงแผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ที่คาดหวังแก่ผูเ้รียนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มคีวามรูค้วามสามารถและคุณลักษณะที่

สอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาที่ก าหนดไว้ หรืออาจหมายถึงแผนหรือโปรแกรม

ส าหรับประสบการณ์ทั้งหลายที่ผู้เรียนจะต้องประสบภายใต้การอ านวยการของสถานศึกษา 

(สุนทรี คนเที่ยง, 2551) โดยทั่วไปแล้ว หลักสูตรการศึกษามักมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 

ประการ ได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดประสงค์ของการเรียนการสอน โครงสร้าง

หลักสูตร เนื้อหาและประสบการณ์ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 

และการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอน นอกจากนี้เมื่อต้องเสนอหลักสูตรเพื่อขอ

การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้นต้องมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่

ส าคัญเพิ่มเติม อาทิ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และวิธีการวัดและประเมินผลตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร เป็นต้น ดังนั้นนอกจากหลักสูตรจะระบุถึงสิ่งที่คาดหวังให้ เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียนรวมถึงแนวทางในการจัดให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์แล้ว หลักสูตรยังเป็น

สิ่งที่จะก าหนดแนวทางในการประกอบอาชีพของผูเ้รียนด้วย 

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั ้งระดับ

ปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ทั้ง

หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหมด 310  หลักสูตร ภายใต้การก ากับดูแลของ

คณะวิชาต่าง ๆ รวมทั้งหมด 23 คณะวิชา ได้แก่ คณะแพทยศาสตร ์จ านวน 27 หลักสูตร คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ จ านวน 7 หลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 7 หลักสูตร คณะเทคนิค-

การแพทย์ จ านวน 11  หลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 14 หลักสูตร คณะสัตว-

แพทยศาสตร์ จ านวน 6 หลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร คณะ

เกษตรศาสตร์  จ านวน 22 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 50 หลักสูตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 30 หลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 5 หลักสูตร

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จ านวน 6 หลักสูตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 11 

หลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 6 หลักสูตร คณะการสื่อสารมวลชน จ านวน 2 หลักสูตร 

คณะนิติศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 7 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ 

จ านวน 27 หลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 6 หลักสูตร คณะวิจิตร

ศลิป์ จ านวน 13 หลักสูตร คณะศกึษาศาสตร์ จ านวน 23 หลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ จ านวน 
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16 หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 10 หลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนล้วน

ได้รับความสนใจจากผู้ เรียน ทั้ งในประเทศและต่างประเทศในการเข้ามาศึกษา ณ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษาที่ก าลัง

ศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ กว่า 35,000 คน (ส านักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560) ซึ่ง

ข้อมูลข้างต้นน่าจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของหลักสูตรที่สามารถสนองตอบ

ความตอ้งการของผูเ้รียนกลุ่มตา่ง ๆ อย่างหลากหลาย  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรการศึกษากับความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัย 

 

หลักสูตรการศึกษานับว่ามีความส าคัญต่อนักศึกษาหลายประการ ทั้งในแง่ของการเป็น

ปัจจัยที่ดึงดูดให้ผูเ้รียนเข้ามาสู่สถาบันการศึกษา อาทิ งานวิจัยของ กิตติภณ กิตยานุรักษ์ (2552) 

ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่า 

หลักสูตรการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินเลือกเข้าศกึษาต่อของนักศึกษา ซึ่ง

ผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร คูพิมาย (2550) ที่พบว่าหลักสูตรการศึกษาหรือ

สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เปิดสอนที่ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่า การที่หลักสูตรสามารถเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้น อาจเนื่องมาจากการที่ผู้เรียนมีความคาดหวัง

จากการเรียนว่าจะสามารถพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการ

ได้รับความรู้ที่สามารถต่อยอดไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และ/หรือการประกอบอาชีพที่มี

ความมั่นคง (ทิพวรรณ นันตระกูล, 2544) อย่างไรก็ตาม นอกจากหลักสูตรการศึกษาจะมี

ความส าคัญกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อแล้ว ในทางกลับกันยังพบว่าหลักสูตรการศึกษาเป็น

ปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกกลางคันหรือการไม่ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นักศกึษาเลือกเรียนสาขาวิชาหรือหลักสูตร

การศึกษาที่ไม่ตรงกับความต้องการรวมถึงการรู้สึกผิดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของ

สถาบันการศึกษาที่ไม่ตรงหรอืสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เรยีน (สราวุฒิ สืบแย้ม, 2548)  
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จะเห็นได้ว่าถ้าหลักสูตรการศึกษาที่ผู้เรียนเลือกตรงหรือสอดคล้องตามความต้องการ รวมถึง

หลักสูตรการศึกษานั้นมีการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการศึกษาจะ

ส่งผลในทางที่ดีท าให้นักศึกษามีพลังในการเรียนรู้ อุทิศตนต่อการเรียน และมีความสุขกับการ

เรียน  

ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีสมมติฐานว่า หลักสูตรการศึกษาสามารถพยากรณ์ความผูกพัน

ต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

 

การพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

สติปัญญา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้นั้น การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน

เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้ในการพัฒนา

นักศึกษาสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ล้วนให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียนร่วม

ด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมักจะถูกเรียกรวม ๆ ว่า กิจกรรมพัฒนานักศึกษา อย่างไรก็ตาม

รูปแบบของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาก็มักจะแตกต่างกันไปตามปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์หรือ

เอกลักษณ์ของสถาบันการศึกษาแตล่ะแหง่  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพัน

ต่อมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็นสถาบันการศกึษาหนึ่งที่ใหค้วามส าคัญกับกิจกรรมนักศึกษา 

โดยมีระบบและกลไกอย่างชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวย

ความสะดวกให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัด และความ

สนใจ  นอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ 

เพื่อเอื้ออ านวยให้การจัดกิจกรรมนักศึกษาด าเนินไปอย่างคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด มี

ส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมนักศึกษาทุกระดับทั้งระดับภาค/สาขาวิชา ระดับคณะ 

และระดับมหาวิทยาลั ย  โดยมี วัตถุประสงค์ที่ ส าคัญ ดั งนี้  ( กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2560ก) 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ในตัวนักศึกษา 
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2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ โดยการจัด

หรอืเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ตามความถนัด และความสนใจ เชน่ กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 

ศลิปวัฒนธรรม กีฬา 

3. เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในตัวนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ ให้เกิดความภูมิใจและความรัก เต็มใจที่จะ

สืบสานวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

4. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีบทบาทในการน าความรู้ที่ได้ศึกษามาในสาขาวิชาชีพ

ต่าง ๆ ไปบริการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม ตลอดจนได้สัมผัส และเกิดความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างนักศึกษาและชุมชน 

5. เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จาก

การท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการวางแผนการท างาน เกิดทักษะวิชางาน เข้าใจสภาพสังคมที่

เป็นจรงิ เกิดจติส านึกสาธารณะ และตระหนักถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 

6. เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีสุขภาพพลานามัยที่ด ีมีบุคลิกภาพที่ดี 

  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้ก าหนดให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี

หน้าที่และความรับผดิชอบที่นอกเหนอืจากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิชาการตามหลักสูตรอย่าง

เต็มก าลังความสามารถ มีความรู้ ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ในระเบียบปฏิบัติของสาขาวิชาที่ได้

ลงทะเบียนเรียนแล้ว นักศึกษาต้องใช้เวลาว่างจากการศึกษาด้านวิชาการ โดยเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ตามความสนใจและความถนัด เช่น กิจกรรมด้านกีฬา บ าเพ็ญประโยชน์หรือ

ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อฝึกฝนทักษะทางสังคม และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการท างาน 

รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม ทั้งของมหาวิทยาลัยและของคณะที่นักศึกษาสังกัดร่วม

ด้วย โดยในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมส าหรับพัฒนานักศึกษาทั้งที่จัดขึ้นใน

ส่วนของคณะวิชา/หน่วยงาน และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกือบ 2,000 

กิจกรรม/โครงการ (กองพัฒนานักศกึษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2560ข) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น ได้ให้ความส าคัญทั้งการศึกษา

ทางวิชาการในช้ันเรียนและการพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์พร้อม ตลอดจนเพื่อปลูกฝัง 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในตัวนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ

เอกลักษณ์ของชาติ ให้เกิดความภูมิใจและความรัก เต็มใจที่จะสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น รวมถึงเพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์

ตรงจากการท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการวางแผนการท างาน เกิดทักษะวิชางาน เข้าใจสภาพ

สังคมที่เป็นจริง เกิดจติส านึกสาธารณะ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (กองพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560ก) นอกจากนี้งานวิจัยของ นักรบ หมี้แสน, จารุวรรณ 

สกุลคู, อรรณพ โพธิสุข, และสุชาดา สุธรรมรักษ์ (2557) ที่ศึกษาความผูกพันของนักศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังพบว่า กิจกรรมนักศึกษาซึ่งหมายความรวมทั้งกิจกรรมวิชาการ

และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ได้รับ

ประสบการณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรจากรายวิชาที่เรียนนั้น เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการ

หนึ่งที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันของนักศกึษาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีสมมติฐานว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรสามารถพยากรณ์ความ

ผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

 

การสอนของอาจารย์ 

 

อาจารย์ถือว่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผูเ้รียนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายทางการ

ศึกษา ไม่ว่าจะในฐานะของผู้สอน ผู้ที่อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติมด้วยตนเอง ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิตและการท างานของผู้เรียน เพื่อ

พัฒนาผู้เรยีนใหเ้ป็นคนที่มคีวามสมบูรณ์พรอ้มทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวติ  

   

ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนของอาจารย์กับความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพัน

ต่อมหาวิทยาลัย 

 

จากการศึกษาพบว่า มีงานวิจัยหลายเรื่องที่พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ 

โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนส่งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะที่

พึงประสงค์และพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษา เช่น งานวิจัยของ ปรินดา ตาสี (2551) ที่

ศึกษาลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้

ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พบว่า บทบาท

การสอนของอาจารย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง

ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่พบว่า การที่อาจารย์มี
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เทคนิคการสอนหรือปฏิบัติการทางด้านการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ รวมถึงการมีทักษะในการ

จัดบรรยากาศการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนจะส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความยึดมั่นผูกพันต่อการศึกษา และความสามารถในการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น (ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ, 2556; ทิพอาภา กลิ่นค าหอม, และอวยพร เรืองตระกูล, 

2557; นิพนธ์ วรรณเวช, 2551; Opdenakker & Minnaert, 2011; Scott, Moxham, & Rutherford, 

2013; Wang, Lin, Yu, & Wu, 2013) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการสอนของอาจารย์ โดยเฉพาะในส่วนของเทคนิคการสอน 

และการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนในช้ันเรียน มีผลต่อทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ

ผูกพันต่อการศกึษา ความสามารถในการเรียนรู้และการใฝรู่้ใฝ่เรียนของผูเ้รียน  

ดังนั้น การวิจัยนีจ้ึงมีสมมติฐานว่า การสอนของอาจารย์สามารถพยากรณ์ความผูกพัน

ต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

 

สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยนับว่ามีความส าคัญมากประการหนึ่งในการ

พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทักษะทางวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต  สิ่งอ านวย

ความสะดวกของมหาวิทยาลัยอาจได้แก่ อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน ห้องสมุด ร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต สถานที่ออก

ก าลังกาย การมีบริการรับ-ส่งฟรี การมีหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การมีอาคารสถานที่ที่

กว้างขวาง การอยู่ในท าเลที่ตั้งที่สะดวกในการเดินทาง การมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 

ช่ัวโมง และการมีสวัสดิการด้านทุนการศึกษา เป็นต้น สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และด ารงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยของนักศกึษา 

(นักรบ หมีแ้สน, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิสุข, และสุชาดา สุธรรมรักษ์, 2557)  ดังนั้น การ

ที่นักศึกษาได้รับการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอย่อมส่งผลท าให้

นักศึกษามีพลังในการเรียนรู้ อุทิศตนต่อการเรียน และมีความรู้สึกยึดมั่นผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

เพิ่มมากขึน้  
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ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยกับความผูกพันต่อการ

เรยีนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

จากการทบทวนเอกสารต่าง ๆ พบว่ามีงานวิจัยหลายเรื่องที่พบผลสอดคล้องกันว่า

สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาตนเองในด้านการเรียน

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนและ/หรือ

หอ้งปฏิบัติการ อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉาย LCD ระบบเครื่องเสียง 

เครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง รวมถึงจ านวนโต๊ะ/เก้าอี้ที่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา เป็นต้น 

นอกจากสิ่งอ านวยความสะดวกในช้ันเรียนแล้วยังพบว่าสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้นอกช้ันเรียนก็มีส่วนส าคัญ อาทิ การมีห้องสมุดที่มีบริการข้อมูล หนังสือ 

ต ารา และสื่อประกอบการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างครบครันทันสมัยและเพียงพอส าหรับ

การศึกษาค้นคว้า รวมถึงมีพื้นที่พอเพียงต่อการใช้งานของนักศึกษา การมีบริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง เป็นต้น (นิพนธ์ วรรณเวช,  2551; สุมลรัตน์ สมคะเน, 2553; Farber, 1999; 

Huang & Fisher, 2011; Wang, Lin, Yu, & Wu, 2013) นอกจากนี้ การวิจัยของนักรบ หมี้แสน, 

จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิสุข, และสุชาดา สุธรรมรักษ์ (2557)  ยังพบว่าสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการส าหรับนักศึกษาถือเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่สามารถ

พยากรณ์ความผูกพันของนักศกึษาได้อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรียนสอนในห้องเรียน และส่วนที่ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านอกช้ันเรียน ท าให้

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และน่าจะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ

การเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยร่วมด้วย  

ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีสมมติฐานว่า สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยสามารถ

พยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพัน ต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

ภาพลักษณ์องค์การเป็นภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลที่มีต่อองค์การใดองค์การหนึ่ง 

ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ โดยมีการสั่งสมและพัฒนาปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์
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ที่ได้รับ ภาพลักษณ์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะมีมูลค่าแฝงอยู่ ภาพลักษณ์ที่ดีจะ

เป็นพื้นฐานในการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา รวมทั้งความนิยมเลื่อมใสที่มีต่อองค์การนั้น ๆ 

(รณชัย คงกะพันธ์, 2554) มหาวิทยาลัยที่มีภาพลักษณ์ที่ดีมีผลต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพ

การศึกษา รวมถึงมักจะได้รับความสนใจเลือกเข้ามาศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น (จิตติมา พัดโบก, 

2552; กิตติภณ กิตยานุรักษ์, 2552) ขณะเดียวกันนักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษา รวมถึงบัณฑิตที่

ส าเร็จการศกึษาก็จะมคีวามภาคภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของสถาบันการศกึษานั้น ๆ ร่วมดว้ย 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกับความผูกพันต่อการเรียนและ

ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ให้ความส าคัญ โดยเฉพาะในส่วนของการศึกษาว่าบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย อาทิ ประชาชนทั่วไป พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาตอนปลายที่ก าลังจะเข้ามาศกึษาในมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ทั้งในส่วนของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งการศึกษาในส่วนของบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยมักเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนทางด้านการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์เป็นส าคัญ อาทิงานวิจัยของ แพรไพลิน ใจดี (2556) ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา 

(2555)  หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล (2554)  รณชัย คงกะพันธ์ (2554)  และนิติยา ศรีพูล 

(2554) เป็นต้น 

ส าหรับการศึกษาในส่วนของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมักเป็นการศึกษาเพื่อ

วัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารจัดการเพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดี

ของมหาวิทยาลัย อาทิ งานวิจัยของ ปารีณา อภิชนาธง (2556)  ฐิติวัลคุ์ รัชชโต (2556)  วิชุดา 

ไชยศิวามงคล, สุพรรณี อึงปัญสัตวงศ์,  อ านวยมณี ศรีวงศ์กูล, รังสรรค์ เนียมสนิท, ปราโมทย์ 

ครองยุทธ, ยุภาพร ตงประสิทธิ์, วุฒิชัย ศรโีสดาพล, และกุลยา พัฒนากูล (2554) เป็นต้น  ซึ่ง

จากการศึกษาพบว่า ถ้าบุคคลภายในมหาวิทยาลัยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย

จะท าให้มีความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจากต่างประเทศที่

พบว่า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักศึกษาร่วมด้วย  

อีกทั้งการที่นักศึกษามีการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยยังสามารถช่วยในการส่งต่อ
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การรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีนี้ไปสู่บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Azoury, 

Daou, & EL Khoury, 2013)  

ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีสมมติฐานว่า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสามารถพยากรณ์

ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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บทที่ 3 

ระเบียบวธิีการวิจัย 
 

 

รูปแบบการวิจัย 

 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) มุ่งค้นหาข้อเท็จจริงใน

สภาพการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบและศึกษาความสัมพันธ์ 

โดยใช้แบบวัดหรอืแบบสอบถามเป็นเครื่องมอืการวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในปี

การศึกษา 2559 จ านวน 35,977 คน (ประมาณการจากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

ปีการศึกษา 2558) กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มมาจากประชากรด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยมี

ขั้นตอนการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ มีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้กฎของความชัดเจน (rule of thumb) ที่ค านวณขนาดของประชากรในลักษณะของ

อัตราส่วนที่คิดเป็นร้อยละ ซึ่งตามกฎนี้พบว่า ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับประชากร

ที่เป็นจ านวนหลักหมื่น ควรใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด

(Neuman, 1991) ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 

4,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Comrey & Lee, 1992 cited in 

Tabachnick & Fidell, 2007) 

2. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดย

มีขัน้ตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1) จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามคณะวชิาและ/หรอืวิทยาลัยที่สังกัดตามสัดส่วน 
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2) ในแต่ละคณะวิชาและ/หรือวิทยาลัยที่สังกัดจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามช้ันปีที่

ศกึษาตามสัดส่วน 

3) ในแต่ละช้ันปีของแต่ละคณะวิชาและ/หรือวิทยาลัยที่สังกัดจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง

ตามเพศตามสัดส่วน 

4) สุ่มกลุ่มตวัอย่างแตล่ะกลุ่มตามจ านวนที่ก าหนด 

 

จากนั้น คณะผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 

4,500 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4,152 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 

จ านวน 4,048 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 ของแบบสอบถามที่ส่งไป หรอืคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏดังตาราง

ที่ 1 

 

ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (N = 4,048) 

 

คณะวิชาและ/หรอื

วิทยาลัย 

กลุ่มตัวอย่าง 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คณะมนุษยศาสตร์ 111 35.6 201 64.4 312 7.7 

คณะศกึษาศาสตร์ 72 38.1 117 61.9 189 4.7 

คณะวิจติรศลิป์ 80 42.3 109 57.7 189 4.7 

คณะสังคมศาสตร์ 45 38.1 73 61.9 118 2.9 

คณะวิทยาศาสตร์ 115 43.7 148 56.3 263 6.5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 259 69.8 112 30.2 371 9.2 

คณะแพทยศาสตร์ 103 51.8 96 42.8 199 4.9 

คณะเกษตรศาสตร์ 93 36.6 161 63.4 254 6.3 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 35 38.0 57 62.0 92 2.3 

คณะเภสัชศาสตร์ 39 33.9 76 66.1 115 2.8 

คณะเทคนิคการแพทย์ 41 24.6 126 75.4 167 4.1 

คณะพยาบาลศาสตร์ 34 10.0 305 90.0 339 8.4 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

 

คณะวิชาและ/หรอื

วิทยาลัย 

กลุ่มตัวอย่าง 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 63 26.2 117 73.8 240 5.9 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22 34.4 42 65.6 64 1.6 

คณะบริหารธุรกิจ 57 21.3 210 78.7 267 6.6 

คณะเศรษฐศาสตร์ 90 38.0 147 62.0 237 5.9 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 44.8 37 55.2 67 1.7 

คณะการสื่อสารมวลชน 62 38.8 98 61.2 160 4.0 

คณะรัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

66 41.0 95 59.0 161 4.0 

คณะนิตศิาสตร์ 53 51.5 50 48.5 103 2.5 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ 

เทคโนโลย ี

80 56.7 61 43.3 141 3.5 

รวม 1,550 38.3 2,498 61.7 4,048 100.0 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ประกอบด้วย 

 

1. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรและ

พฤติกรรมการเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 9 ข้อ ได้แก่ เพศ กลุ่มสาขาวิชา คณะ 

ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม จ านวนช่ัวโมงที่ท าการบ้าน/อ่านหนังสือ จ านวนช่ัวโมงการศกึษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง ความถี่ในการเข้าช้ันเรียน ความถี่ในการเข้าห้องสมุด และวิธีการค้นหาความรู้ใหม่ ๆ 
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2. แบบวัดความผูกพันต่อการเรียน เป็นแบบวัดที่แปลจากแบบวัด Utrech’s Work 

Engagement Scale for Students (UWESS-9) ของ Schaufeli and Bakker (2003) ประกอบด้วย

ข้อค าถาม จ านวน 9 ข้อ คณะผู้วิจัยได้ท าการแปลแบบวัดนี้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

จากนั้นได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาท าการแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ (back-translation) เพื่อให้

แน่ใจว่าการแปลมีความถูกต้องสมบูรณ์ แบบวัดนี้มีลักษณะเป็นมาตรประเมินพฤติกรรมของ

ตนเอง 7 ระดับ คือ 1 (ไม่เคยเลย) จนถึง 7 (เป็นประจ าทุกวัน) ค่าความเที่ยง (reliability) ของ

แบบวัดอยู่ระหว่าง .81-.89 และค่าความเที่ยงของแบบวัดที่ได้จากการวิจัยนี้เท่ากับ .94 

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบวัดนี้จะใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  5.81  ขึน้ไป หมายถึง สูงที่สุด 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.61-5.80  หมายถึง สูง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.41-4.60  หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.21-3.40  หมายถึง ต่ า 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.20  ลงไป หมายถึง ต่ าที่สุด 

 

3. แบบวัดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย เป็นแบบวัดที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตาม

แนวคิดของ Mowday, Steers, and Porter (1979) ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ แบบวัดนี้

มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ คือ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) จนถึง 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  

ค่าความเที่ยง (reliability) ของแบบวัดที่ได้จากการวิจัยนี้มีค่าเท่ากับ .80 

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบวัดนี้จะใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.21  ขึน้ไป หมายถึง สูงที่สุด 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.41-4.20  หมายถึง สูง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.61-3.40  หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.81-2.60  หมายถึง ต่ า 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.80  ลงไป หมายถึง ต่ าที่สุด 

 

4. แบบวัดความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน เป็นแบบวัดที่แปล

จากแบบวัด Academic Efficacy ที่พัฒนาโดย Midgley et al. (2000) ประกอบด้วยข้อค าถาม

จ านวน 5 ข้อ ผู้วิจัยได้ท าการแปลแบบวัดนี้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จากนั้นได้ให้

ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาท าการแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ (back-translation) เพื่อให้แน่ใจว่าการ
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แปลมีความถูกต้องสมบูรณ์ แบบวัดนี้มีลักษณะเป็นมาตรประเมินตนเอง 5 ระดับ  คือ 1 (ไม่

เห็นด้วยอย่างยิ่ง) จนถึง 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  ค่าความเที่ยง (reliability) ของแบบวัดฉบับ

ภาษาอังกฤษเท่ากับ .76 และค่าความเที่ยงของแบบวัดที่ได้จากการวิจัยนี้มีค่าเท่ากับ .80 

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบวัดนี้จะใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.21  ขึน้ไป หมายถึง สูงที่สุด 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.41-4.20  หมายถึง สูง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.61-3.40  หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.81-2.60  หมายถึง ต่ า 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.80  ลงไป หมายถึง ต่ าที่สุด 

 

5. แบบวัดการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  เป็นแบบวัดที่แปลจากแบบวัด The purpose in 

life test-short form ซึ่ง Schulenberg, Schnetzer, and  Buchanan (2010) ได้พัฒนาจากแบบวัด

ฉบับดั้งเดิมของ Crumbaugh and Maholick (1964) ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ โดย

มีข้อค าถามเชิงลบ 2 ข้อ คณะผู้วิจัยได้ท าการแปลแบบวัดนี้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

จากนั้นได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาท าการแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ (back-translation) เพื่อให้

แน่ใจว่าการแปลมีความถูกต้องสมบูรณ์ แบบวัดนี้มีลักษณะเป็นมาตรประเมินตนเอง 5 

ระดับ  คือ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) จนถึง 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  ความเที่ยงของแบบวัดเท่ากับ 

.84 และค่าความเที่ยงของแบบวัดที่ได้จากการวิจัยนี้มีค่าเท่ากับ .59 

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบวัดนี้จะใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.21  ขึน้ไป หมายถึง สูงที่สุด 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.41-4.20  หมายถึง สูง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.61-3.40  หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.81-2.60  หมายถึง ต่ า 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.80  ลงไป หมายถึง ต่ าที่สุด 

 

6. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม เป็นแบบวัดที่คณะผู้วิจัยสร้างขึน้เองตามแนวคิด

การสนับสนุนทางสังคม เพื่อวัดการรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับสัมพันธภาพและการได้รับความ

ช่วยเหลือหรือการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จ านวนข้อ

ค าถาม 21 ข้อ โดยจ าแนกแหล่งการสนับสนุนทางสังคมเป็น 3 แหล่ง คือ การสนับสนุนทาง
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สังคมจากครอบครัว จ านวน 7 ข้อ การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 7 ข้อ 

และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน จ านวน 7 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ 

คือ 1 (ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง) จนถึง 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  ค่าความเที่ยง (reliability) ของแบบวัดที่

ได้จากการวิจัยนี้มีค่าเท่ากับ .83 (การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว)  .89 (การสนับสนุน

ทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา)  .85 (การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน)  และค่าความเที่ยง 

(reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับ มคี่าเท่ากับ .92 

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบวัดนี้จะใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.21  ขึน้ไป หมายถึง สูงที่สุด 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.41-4.20  หมายถึง สูง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.61-3.40  หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.81-2.60  หมายถึง ต่ า 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.80  ลงไป หมายถึง ต่ าที่สุด 
 

7. แบบวัดการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เป็นแบบวัดที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวนข้อค าถาม 18 ข้อ ส าหรับวัดการ

รับรู้ของนักศึกษาใน 5 ประเด็น ตามตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา จ านวน 4 ข้อ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร จ านวน 4 ข้อ การสอนของอาจารย์ จ านวน 3 ข้อ สิ่งอ านวยความ

สะดวกของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ข้อ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ข้อ และอีก 1 

ข้อเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการศกึษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แบบวัดนี้มีลักษณะ

เป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ คือ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) จนถึง 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ค่าความ

เที่ยง (reliability) ของแบบวัดที่ได้จากการวิจัยนี้มีค่าเท่ากับ .75 (หลักสูตรการศึกษา)  .81 

(กิจกรรมเสริมหลักสูตร)  .75 (การสอนของอาจารย์)  .73 (สิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย)  .78 (ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย)  และค่าความเที่ยง (reliability) ของแบบวัด

ทั้งฉบับ มคี่าเท่ากับ .93 

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบวัดนี้จะใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.21  ขึน้ไป หมายถึง สูงที่สุด 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.41-4.20  หมายถึง สูง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.61-3.40  หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.81-2.60  หมายถึง ต่ า 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.80  ลงไป หมายถึง ต่ าที่สุด 
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ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้ จะด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้  

1.  คณะผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์กองแผนงานช่วยประสานงานกองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานมหาวิทยาลัย จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังฝ่าย

พัฒนาคุณภาพนักศกึษาของคณะวิชาและ/หรอืวิทยาลัย ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.  คณะผู้วิจัยร่วมกับกองแผนงานและกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานมหาวิทยาลัย 

วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลรว่มกัน 

3.  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้คัดเลือกไว้  แต่ทั้งนี้การเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้กลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอกับขนาดกลุ่มตัวอย่าง

คณะผู้วิจัยจึงขอขยายระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความอนุเคราะห์กองแผนงาน 

ส านักงานมหาวิทยาลัยช่วยด าเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และขณะเดียวกัน คณะผู้วิจัยยังได้ท า

หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังคณะต่าง ๆ ที่ได้กลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง

ที่ก าหนดไว้  

4.  ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมมา คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความ

สมบูรณ์ และน าไปบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการวิเคราะหข์้อมูลไป 

 

วธิีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะหข์้อมูลกระท าโดยใช้โปรแกรมวิเคราะหท์างสถิติ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง แจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 

2. ข้อม ูลความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ค านวณค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

โดยใช้สถิต ิPearson’s Product Moment Correlation 

4. การทดสอบสมมตฐิานที่  1 ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่วนการทดสอบสมมตฐิาน

ที่ 2-3 ทดสอบโดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  

5. การทดสอบสมมติฐานที่ 4-5 ทดสอบโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยพยากรณ์ความผูกพันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ได้น าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย  จ าแนก ดังนี้ 

ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  

ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนที่  3 ผลการทดสอบค่า t  (t-Test) เพื่อทดสอบสมมตฐิานที่ 1 

ส่วนที่  4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

เพื่อทดสอบสมมตฐิานที่ 2-3 

ส่วนที่  5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ

ทดสอบสมมตฐิานที่ 4-5 

ส่วนที่  6 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  
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ส่วนที่  1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

 

การวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะผู้วิจัยได้ส่ง

แบบสอบถาม จ านวน 4,500 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 4 ,152 คน โดยมีผู้ตอบ

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน 4,048 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0  ของแบบสอบถามที่ส่งไป 

หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 11.3 ของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ั้งหมด  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อมูลลักษณะประชากรและพฤติกรรมการ

เรียน ได้แก่  เพศ กลุ่มสาขาวิชา คณะวิชาและ/หรอืวิทยาลัย ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย จ านวนช่ัวโมงที่

ท าการบ้าน/อ่านหนังสือ  จ านวนช่ัวโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ความถี่ในการเข้าช้ันเรียน  

ความถี่ในการเข้าหอ้งสมุด  และวิธีที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  แสดงในตารางที่ 2-3 

 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากร 

 

ลักษณะประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 1550 38.3 

หญิง 2498 61.7 

      รวม 4,048 100.00 

กลุ่มสาขาวิชา   

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 976 24.1 

 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1336 33.0 

 มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 1736 42.9 

  รวม 4,048 100.0 

คณะวิชาและ/หรอืวิทยาลัย   

 คณะมนุษยศาสตร์ 312 7.7 

 คณะศึกษาศาสตร์ 189 4.7 

 คณะวจิติรศลิป์ 189 4.7 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 

ลักษณะประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

 คณะสังคมศาสตร์ 118 2.9 

 คณะวทิยาศาสตร์ 263 6.5 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 371 9.2 

 คณะแพทยศาสตร์ 199 4.9 

 คณะเกษตรศาสตร์ 254 6.3 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ 92 2.3 

 คณะเภสัชศาสตร์ 115 2.8 

 คณะเทคนิคการแพทย์ 167 4.1 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 339 8.4 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 240 5.9 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์   64 1.6 

 คณะบริหารธุรกิจ 267 6.6 

 คณะเศรษฐศาสตร์ 237 5.9 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 67 1.7 

 คณะการสื่อสารมวลชน 160 4.0 

 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 161 4.0 

 คณะนติิศาสตร์ 103 2.5 

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 141 3.5 

  รวม 4,048 100.0 

 

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4,048 คน จ าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากร 

ดังนี้ 

เพศ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 2,498 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 

เพศชาย จ านวน 1,550 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 38.3   
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กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู ่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-

สังคมศาสตร์มากที่สุด  จ านวน 1,736 คน ค ิด เป ็นร ้อยละ  42.9 รองลงมาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1,336 คน คิดเป็นร้อยละ  

33.0 และ จ านวน 976 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.1 ตามล าดับ 

คณะวิชาและ/หรอืวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างศกึษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด 

จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  รองลงมาศึกษาอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ

มนุษยศาสตร์ จ านวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4  และ จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 

ตามล าดับ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนน้อยที่สุด ศึกษาอยู่ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน  

64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.6 

 

ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมการเรียน  

พฤติกรรมการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม  (ค่าเฉลี่ย = 3.02 )   

น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 2.50 745 18.4 

2.51–3.00 1169 28.9 

มากกว่า  3.00 2017 49.8 

ไม่ระบุ 117 2.9 

รวม 4,048 100.0 

จ านวนชั่วโมงที่ท าการบ้าน/อ่านหนังสือ 

โดยเฉลี่ยต่อวัน (ค่าเฉลี่ย = 3.09) 

น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 1 ช่ัวโมง 938 23.2 

2-3 ช่ัวโมง 1094 27.0 

4-5 ช่ัวโมง 740 18.3 

6-7 ช่ัวโมง 436 10.8 

8-9 ช่ัวโมง 282 7.0 

มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ช่ัวโมง 555 13.7 

ไม่ระบุ 3 0.1 

รวม 4,048 100.00 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  

 

พฤติกรรมการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 

จ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

โดยเฉลี่ยต่อวัน (ค่าเฉลี่ย = 2.00) 

น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 1 ช่ัวโมง 1769 43.7 

2-3 ช่ัวโมง 1244 30.7 

4-5 ช่ัวโมง 608 15.0 

6-7 ช่ัวโมง 206 5.1 

8-9 ช่ัวโมง 116 2.9 

มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ช่ัวโมง 102 2.5 

ไม่ระบุ 3 0.1 

รวม 4,048 100.00 

ความถี่ในการเข้าชั้นเรยีนโดยภาพรวมในภาคการศึกษาน้ี  

ต่ ากว่า 80 %   352   8.7 

80-90 % 1379 34.1 

มากกว่า 90 % 2313 57.1 

ไม่ระบุ      4   0.1 

      รวม 4,048 100.00 

ความถี่ในการเข้าห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าโดยเฉลี่ย  

ต่อสัปดาห์   

ทุกวัน   216   5.3 

4-6 วัน   793 19.6 

1-3 วัน 2198 54.3 

ไม่เข้าเลย 839 20.7 

ไม่ระบุ      2   0.0 

รวม 4,048 100.00 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  

 

พฤติกรรมการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 

วิธีที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่  ๆ   

เข้าหอ้งสมุด   586 14.5 

ใช้อนิเตอร์เน็ต 3284 81.1 

ถามอาจารย์    136   3.4 

อื่น ๆ  ได้แก่ สอบถามเพื่อน รุน่พี่ พ่อแม่     40   1.0 

หรอืศกึษาด้วยตนเอง   

ไม่ระบุ     2   0.0 

รวม 4,048 100.00 

 

 

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4,048 คน จ าแนกตามพฤติกรรมการเรียน ดังนี้ 

ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ย 3.02 

และมีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 มากที่สุด จ านวน 2 ,017 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 

รองลงมาล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50 จ านวน 1,169 คน 

และ 745 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.9 และ 18.4  ตามล าดับ  

จ านวนชั่วโมงที่ท าการบ้าน/อ่านหนังสือโดยเฉลี่ยต่อวัน  กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน

ช่ัวโมงที่ท าการบ้าน/อ่านหนังสือโดยเฉลี่ยต่อวัน 3.09 ช่ัวโมง โดยมีจ านวนช่ัวโมงที่ท าการบ้าน/

อ่านหนังสือ 2-3 ช่ัวโมง มากที่สุด มีจ านวน 1,094 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0  รองลงมา คือ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ช่ัวโมง มีจ านวน 938 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2   4-5 ช่ัวโมง มีจ านวน 

740 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ช่ัวโมง มีจ านวน 555 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.7   6-7 ช่ัวโมง มีจ านวน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  และ 8-9 ช่ัวโมง มีจ านวน 282 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 7.0   

จ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยเฉลี่ยต่อวัน กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน

ช่ัวโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยเฉลี่ยต่อวัน 2.00 ช่ัวโมง โดยมีจ านวนช่ัวโมงการศึกษา
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ค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ช่ัวโมง มีจ านวน 1,769 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.7  รองลงมา 2-3 ช่ัวโมง มีจ านวน 1,244 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7   4-5 ช่ัวโมง มีจ านวน 

608 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0   6-7 ช่ัวโมง มีจ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1   8-9 ช่ัวโมง 

มจี านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.9  และมากกว่าหรอืเท่ากับ 10 ช่ัวโมง มีจ านวน 102 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 2.5 

ความถี่ในการเข้าชั้นเรียนโดยภาพรวมในภาคการศึกษาน้ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีความถี่ในการเข้าชั้นเรียน มากกว่าร้อยละ 90 มากที่สุด จ านวน 2,313 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.1 รองลงมา คือ ร้อยละ 80-90 จ านวน 1,379 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 และต่ ากว่าร้อยละ 

80  จ านวน 352 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.7  

ความถี่ในการเข้าห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมี

ความถี่ในการเข้าห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จ านวน 1-3 วัน มากที่สุด 

จ านวน 2,198 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3   รองลงมา คือ ไม่ห้องสมุดเข้าเลย จ านวน 839 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.7   4-6 วัน จ านวน 793 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6  และเข้าทุกวัน จ านวน 

216 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.3 

วิธีที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่  ๆ  กลุ่มตัวอย่างมีวิธีที่ใช้ในการค้นคว้าหา

ความรู้ใหม่ ๆ โดยการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด จ านวน 3 ,284 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 

รองลงมา คอื การเข้าหอ้งสมุด และถามอาจารย์ จ านวน 586 คน และ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.5 และ  3.4 ตามล าดับ มีเพียงจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย 1.0 มีวิธีที่ใช้ในการค้นคว้าหา

ความรูใ้หม่ ๆ โดยการสอบถามเพื่อน รุ่นพี่ พ่อแม่ หรอืศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
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ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากรของ

กลุ่มตัวอย่าง 

 

 

ตารางท่ี  4 ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความผูกพันต่อการเรียน 

จ าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากร 

 

ลักษณะประชากร 
 ความผูกพันต่อการเรียน 

N M SD ระดับ 

เพศ     

 ชาย 1550 4.640 1.231 สูง 

 หญิง 2498 4.603 1.085 ปานกลาง 

กลุ่มสาขาวิชา     

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 976 4.596 1.278 ปานกลาง 

 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1336 4.712 1.136 สูง 

 มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 1736 4.557 1.061 ปานกลาง 

คณะวิชาและ/หรอืวิทยาลัย     

 คณะมนุษยศาสตร์ 312 4.301 .964 ปานกลาง 

 คณะศึกษาศาสตร์ 189 4.423 .968 ปานกลาง 

 คณะวจิติรศลิป์ 189 5.404 .774 สูง 

 คณะสังคมศาสตร์ 118 4.187 .978 ปานกลาง 

 คณะวทิยาศาสตร์ 263 4.522 .990 ปานกลาง 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 371 4.280 .980 ปานกลาง 

 คณะแพทยศาสตร์ 199 6.067 .648 สูงที่สุด 

 คณะเกษตรศาสตร์ 254 5.153 .893 สูง 

 คณะทันตแพทยศาสตร์        92  3.878 1.088 ปานกลาง 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 

 

ลักษณะประชากร 
 ความผูกพันต่อการเรียน 

N M SD ระดับ 

 คณะเภสัชศาสตร์ 115  4.097 1.021 ปานกลาง 

 คณะเทคนิคการแพทย์ 167  4.211 1.087 ปานกลาง 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 339  4.200 1.059 ปานกลาง 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 240  4.562 1.230 ปานกลาง 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์  64 5.044 1.329 สูง 

 คณะบริหารธุรกิจ 267 4.331 .922 ปานกลาง 

 คณะเศรษฐศาสตร์ 237 4.302 .959 ปานกลาง 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  67 3.947 1.096 ปานกลาง 

 คณะการสื่อสารมวลชน 160 5.600 .910 สูง 

 คณะรัฐศาสตร์ 161 4.571 .984 ปานกลาง 

 และรัฐประศาสนศาสตร์     

 คณะนติิศาสตร์ 103 3.974 1.077 ปานกลาง 

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 141 6.023 .625 สูงที่สุด 

 รวม 4,048 4.617 1.143 สูง 

 

 จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความผูกพัน

ต่อการเรียน จ าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากร พบว่า 

เพศ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพศชาย มีความผูกพันต่อการเรียนอยู่ในระดับสูง 

ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมเ่พศหญิง  มคีวามผูกพันต่อการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  

กลุ่มสาขาวิชา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี  มีความผูกพันต่อการเรียนอยู่ในระดับสูง ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่

ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ มีความ

ผูกพันต่อการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
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คณะวิชาและ/หรือวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศึกษาอยู่ในคณะ

แพทยศาสตร์และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีความผูกพันต่อการเรียนอยู่ในระดับสูง

ที่สุด นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศึกษาอยู่ในคณะวิจิตรศิลป์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ

สัตวแพทยศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน มีความผูกพันต่อการเรียนอยู่ในระดับสูง ส่วน

นักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศึกษาอยู่ในคณะอื่น ๆ  มีความผูกพันต่อการเรียนอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

 

ตารางท่ี  5  ค่าเฉลี ่ย (M)  ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  และระดับความผูกพ ันต ่อ

มหาวิทยาลัย จ าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากร 

 

ลักษณะประชากร 
 ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

N M SD ระดับ 

เพศ     

 ชาย 1550 4.065 .573 สูง 

 หญิง 2498 4.188 .521 สูง 

กลุ่มสาขาวิชา     

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 976 4.212 .521 สูงที่สุด 

 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1336 4.108 .551 สูง 

 มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 1736 4.126 .550 สูง 

คณะวิชาและ/หรอืวิทยาลัย     

 คณะมนุษยศาสตร์ 312 4.203 .547 สูง 

 คณะศึกษาศาสตร์ 189  4.068 .570 สูง 

 คณะวจิติรศลิป์ 189 4.253 .448 สูงที่สุด 

 คณะสังคมศาสตร์ 118 4.034 .593 สูง 

 คณะวทิยาศาสตร์ 263 4.200 .542 สูง 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 371 4.028 .675 สูง 

 คณะแพทยศาสตร์ 199 4.368 .269 สูงที่สุด 

 คณะเกษตรศาสตร์ 254 4.099 .412 สูง 

 คณะทันตแพทยศาสตร์        92 3.903 .626 สูง 
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ตารางที่  5 (ต่อ) 

 

ลักษณะประชากร 
 ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

N M SD ระดับ 

 คณะเภสัชศาสตร์ 115  3.919 .564 สูง 

 คณะเทคนิคการแพทย์ 167  4.187 .487 สูง 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 339  4.324 .531 สูงที่สุด 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 240  4.170 .500 สูง 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์   64 4.174 .504 สูง 

 คณะบริหารธุรกิจ 267 4.199 .590 สูง 

 คณะเศรษฐศาสตร์ 237 4.100 .563 สูง 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 67 3.677 .577 สูง 

 คณะการสื่อสารมวลชน 160 4.236 .393 สูงที่สุด 

 คณะรัฐศาสตร์ 161 3.886 .485 สูง 

 และรัฐประศาสนศาสตร์     

 คณะนิตศิาสตร์ 103 3.943 .622 สูง 

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 141 4.260 .319 สูงที่สุด 

รวม 4,048 4.141 .545 สูง 

 

 จากตารางที่ 5 แสดงคา่เฉลี่ย (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความผูกพัน

ต่อมหาวิทยาลัย จ าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากร พบว่า 

เพศ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง  

กลุ่มสาขาวิชา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูงที่สุด ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ มี

ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง 
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คณะวิชาและ/หรือวิทยาลัย นักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศึกษาอยู่ในคณะวิจิตร

ศลิป์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ 

และเทคโนโลยี  มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยอยู่ ในระดับสู งที่ สุด  ส่ วนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศึกษาอยู่ในคณะอื่น ๆ  มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง 

 

 

ตารางท่ี  6  ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

ความผูกพันต่อการเรียนและความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เพศ 

ชาย หญิง 

M SD ระดับ M SD ระดับ 

คุณลักษณะส่วนบุคคล       

   ความเชื่อในความสามารถของตน 3.839 .601 สูง 3.818 .531 สูง 

   ด้านการเรียน       

   การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต 3.863 .730 สูง 3.806 .717 สูง 

ปัจจัยทางสังคม       

   การสนับสนุนจากครอบครัว 3.845 .638 สูง 4.028 .601 สูง 

   การสนับสนุนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 3.567 .749 สูง 3.643 .707 สูง 

   การสนับสนุนจากเพื่อน 3.855 .605 สูง 3.997 .547 สูง 

ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย       

   หลักสูตรการศึกษา 3.936 .618 สูง 3.958 .614 สูง 

   กิจกรรมเสริมหลักสุตร 3.881 .662 สูง 3.967 .613 สูง 

   การสอนของอาจารย์ 3.984 .611 สูง 4.056 .573 สูง 

   สิ่งอ านวยความสะดวกของ 
    มหาวิทยาลัย 

3.881 .686 สูง 4.011 .639 สูง 

   ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.054 .636 สูง 4.182 .595 สูง 
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จากตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียน

และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยทุกปัจจัยมีอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความเชื่อในความสามารถ

ของตนด้านการเรียน การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนจากเพื่อน  หลักสูตรการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ

สอนของอาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย  และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
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ตารางท่ี  7 ค่าเฉลี ่ย (M) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรยีน 

และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของ

นักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กลุ่มสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 

M SD ระดับ M SD ระดับ M SD ระดับ 

คุณลักษณะส่วนบุคคล          

   ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน 3.861 .570 สูง 3.852 .586 สูง 3.787 .528 สูง 

   การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต 3.866 .720 สูง 3.834 .722 สูง 3.800 .723 สูง 

ปัจจัยทางสังคม          

   การสนับสนุนจากครอบครัว 4.085 .587 สูง 3.939 .640 สูง 3.901 .618 สูง 

   การสนับสนุนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 3.746 .712 สูง 3.616 .710 สูง 3.538 .732 สูง 

   การสนับสนุนจากเพื่อน 4.025 .534 สูง 3.896 .583 สูง 3.932 .583 สูง 

ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย          

   หลักสูตรการศึกษา 4.009 .592 สูง 3.986 .594 สูง 3.889 .639 สูง 

   กิจกรรมเสริมหลักสุตร 3.991 .619 สูง 3.960 .614 สูง 3.883 .652 สูง 

   การสอนของอาจารย์ 4.148 .561 สูง 4.027 .580 สูง 3.963 .601 สูง 

   สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 4.011 .632 สูง 3.958 .653 สูง 3.936 .680 สูง 

   ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.217 .580 สูงท่ีสุด 4.118 .625 สูง 4.097 .619 สูง 
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บทที่  4  ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล
 

 

 จากตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเร ียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อความผูกพันต่อ

การเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเกือบทุกปัจจัยมีอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความเชื่อใน

ความสามารถของตนด้านการเรียน การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต การสนับสนุนจากครอบครัว 

การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนจากเพื่อน   หลักสูตรการศึกษา กิจกรรม

เสริมหลักสูตร การสอนของอาจารย์ และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย  ยกเว้น 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู ่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มีอยู่ในระดับสูงที่สุด ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ มีอยู่ในระดับสูง 
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ตารางท่ี  8  ค่าเฉลี ่ย (M) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการ

เรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50 2.51-3.00 มากกว่า 3.00 

M SD ระดับ M SD ระดับ M SD ระดับ 

คุณลักษณะส่วนบุคคล          

   ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน 3.724 .591 สูง 3.781 .541 สูง 3.900 .538 สูง 

   การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต 3.695 .733 สูง 3.746 .709 สูง 3.933 .705 สูง 

ปัจจัยทางสังคม          

   การสนับสนุนจากครอบครัว 3.810 .709 สูง 3.908 .594 สูง 4.044 .586 สูง 

   การสนับสนุนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 3.360 .742 สูง 3.532 .711 สูง 3.757 .695 สูง 

   การสนับสนุนจากเพื่อน 3.830 .647 สูง 3.920 .556 สูง 4.003 .542 สูง 

ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย          

   หลักสูตรการศึกษา 3.800 .662 สูง 3.889 .617 สูง 4.046 .573 สูง 

   กิจกรรมเสริมหลักสุตร 3.828 .670 สูง 3.915 .616 สูง 3.991 .618 สูง 

   การสอนของอาจารย์ 3.918 .640 สูง 3.992 .590 สูง 4.093 .561 สูง 

   สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 3.894 .705 สูง 3.919 .658 สูง 4.015 .638 สูง 

   ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.093 .682 สูง 4.106 .603 สูง 4.166 .589 สูง 
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บทที่  4  ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล
 

 

 จากตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

ผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยทุกปัจจัยมีอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความเชื่อ

ในความสามารถของตนด้านการเรียน การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต การสนับสนุนจากครอบครัว 

การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนจากเพื่อน  หลักสูตรการศึกษา กิจกรรม

เสริมหลักสูตร การสอนของอาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย และภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย  
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ส่วนที่  3 ผลการทดสอบค่า t (t-Test) เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

 

สมมติฐานที่ 1  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความ

ผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 

 

สมมติฐานที่ 1.1  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความ

ผูกพันต่อการเรียนแตกต่างกัน 

 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูล แสดงในตารางที่ 9 

 

 

ตารางท่ี  9 ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความผูกพันต่อการเรียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน และการทดสอบค่า t เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อการเรียน 

  

เพศ N M SD t 

ชาย 1550 4.640 1.231 0.989 

หญิง 2498 4.603 1.085  

  

จากตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความผูกพันต่อ

การเรียน และผลการทดสอบค่า t พบว่า นักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน มี

ความผูกพันต่อการเรียนไม่แตกต่างกัน  
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สมมติฐานที่ 1.2  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 

 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูล แสดงในตารางที่ 10 

 

ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน และการทดสอบค่า t เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 
  

 

เพศ N M SD t 

ชาย 1550 4.065 0.573 -6.876** 

หญิง 2498 4.188 0.521  

**p< .01 

  

 

จากตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความผูกพัน

ต่อมหาวิทยาลัย และผลการทดสอบค่า t พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศ

แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  โดย

นักศกึษาเพศชายมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยน้อยกว่านักศกึษาเพศหญิง 
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ส่วนที่  4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 

Variance) เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2-3 

 

สมมติฐานที่ 2  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 

จะมีความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 

 

สมมติฐานที่ 2.1  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 

จะมีความผูกพันต่อการเรียนแตกต่างกัน 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล แสดงในตารางที่ 11 - 12 

 

ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อ

การเรียนของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหมใ่นกลุ่มสาขาวิชาทีแ่ตกต่างกัน 

 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F 

ระหว่างกลุ่ม 18.755 2 9.378 7.199** 

ภายในกลุ่ม 5268.979 4045 1.303  

รวม 5287.734 4047   

**p< .01 

 

จากตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของความผูกพันต่อการเรียน พบว่า นักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่าง

กัน มีความผูกพันต่อการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ

ทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อการเรียนเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่าง

กันด้วยวิธีทดสอบแบบ Dunnett T3  ปรากฏผลการทดสอบในตารางที่ 12 
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ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อการเรียนเป็นรายคู่ระหว่าง

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมใ่นกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 

 

กลุ่มสาขาวิชา ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์- 

 สุขภาพ เทคโนโลย ี สังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ - -.116 .039 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  - .155** 

มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์  - 

**p< .01 

 

จากตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อการเรียน พบว่า

มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 1 รายคู่ ระหว่างนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

กับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

กล่าวคือ นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีมคี่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อการเรียน

มากกว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 
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สมมติฐานที่ 2.2  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 

จะมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล แสดงในตารางที่ 13 – 14 

 

ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหมใ่นกลุ่มสาขาวิชาทีแ่ตกต่างกัน 

 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F 

ระหว่างกลุ่ม 6.831 2 3.415 11.556** 

ภายในกลุ่ม 1195.532 4045 .296  

รวม 1202.363 4047   

**p< .01 

 

จากตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกลุ่มสาขาวิชาที่

แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และเมื่อทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มสาขาวิชา

ทีแ่ตกต่างกันด้วยวิธีทดสอบแบบ Dunnett T3  ปรากฏผลการทดสอบในตารางที่ 14 
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ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายคู่

ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมใ่นกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 

 

กลุ่มสาขาวิชา ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์- 

 สุขภาพ เทคโนโลย ี สังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ - .104** .087** 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  - -.018 

มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์  - 

**p< .01 

 

จากตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

พบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 รายคู่ ระหว่างนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพกับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพกับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

กล่าวคือ นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

มากกว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนักศึกษากลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์  

 

 

สมมติฐานที่ 3  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน 

จะมีความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 

 

สมมติฐานที่ 3.1  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมที่

แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อการเรียนแตกต่างกัน 

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล แสดงในตารางที่ 15 – 16 
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ตารางท่ี 15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อ

การเรียนของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี่มลี าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน  

 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F 

ระหว่างกลุ่ม 197.243 2 98.621 78.400** 

ภายในกลุ่ม 4941.136 3928 1.258  

รวม 5138.379 3930   

**p< .01 

 

จากตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของความผูกพันต่อการเรียน พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม

แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ

เมื่อทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อการเรียนเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ย

สะสมแตกต่างกันด้วยวิธีทดสอบแบบ Dunnett T3  ปรากฏผลการทดสอบในตารางที่ 16 
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ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อการเรียนเป็นรายคู่ระหว่าง

กลุ่มที่มลี าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน 

 

ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

 ≤2.50 2.51 - 3.00 3.00 

≤2.50 - -.191** -.546** 

2.51 - 3.00  - -.354** 

3.00  - 

**p< .01 

 

จากตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหว่างกลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันจ านวน 3 รายคู่ คือกลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ย

สะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50 แตกต่างจากกลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 2.51–3.00 และ

กลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลุ่มที่มี

ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 2.51–3.00 แตกต่างจากกลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  กล่าวคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มที่มีล าดับขั้น

เฉลี่ยสะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50  มีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อการเรียนน้อยกว่ากลุ่มที่มี

ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 2.51–3.00   และกลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 และ

นักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 2.51–3.00 มีค่าเฉลี่ยความผูกพัน

ต่อการเรียนน้อยกว่ากลุ่มที่มลี าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 
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สมมติฐานที่ 3.2  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมที่

แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล แสดงในตารางที่ 17 – 18 

 

ตารางท่ี 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม

แตกต่างกัน 

 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F 

ระหว่างกลุ่ม 4.242 2 2.121 7.222** 

ภายในกลุ่ม 1153.455 3928 0.294  

รวม 1157.697 3930   

**p< .01 

 

จากตารางที่ 17 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ย

สะสมแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01  และเมื่อทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มที่มี

ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันด้วยวิธีทดสอบแบบ Dunnett T3  ปรากฏผลการทดสอบใน

ตารางที่ 18 
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ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายคู่ระหว่าง

กลุ่มที่มลี าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน 

 

ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

 ≤2.50 2.51 - 3.00 3.00 

≤2.50 - -.019 -.076** 

2.51 - 3.00  - -.057* 

3.00  - 

**p< .01; *p< .05 

 

จากตารางที่ 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหว่างกลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน จ านวน 2 รายคู่ คือกลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ย

สะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50  แตกต่างจากกลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า  3.00  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 2.51–3.00 แตกต่าง

จากกลุ่มที่มลี าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  กล่าวคือ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50  และ

กลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 2.51–3.00 มีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยน้อยกว่ากลุ่มที่

มลี าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 
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ส่วนที่  5 ผลการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 4-5 

 

เนื่องด้วยการวิเคราะหก์ารถดถอยมีตัวแปรด้านลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ และกลุ่ม

สาขาวิชา ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ เมื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และน ามาใช้ในการ

พยากรณ์ต้องจัดกระท าตัวแปร ด้วยวิธีการ Dummy Coding ก าหนดรหัสค่าของตัวแปรใหม่ 

ดังนี้ 

เพศ :  ชาย = 1  

 หญิง = 0 

กลุ่มสาขาวิชา :   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  =  10   

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  =  01 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์  =  00 

 

ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมมตฐิานที่ 4 และ 5 จ าแนก ดังนี้ 

 

5.1)  ค่าสถิติพื้นฐานและค่าเมตริกสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อการเรียน

และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยกับตัวพยากรณ์ 4 ชุด ได้แก่ ลักษณะประชากร ปัจจัย

คุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย แสดงดัง

ตารางท่ี 19 - 20 

  

 

  



 

 

84 

บทที่  4  ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล
 

 

84 

ตารางท่ี 19 ค่าสถิติพื้นฐานและค่าเมตริกสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อการเรียนและตัวพยากรณ์ 4 ชุด ได้แก่ ลักษณะประชากร ปัจจัย

คุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 Y1 

X1 1.000              
X2 -.118** 1.000             
X3 .139** -.396** 1.000            
X4 .018     .035* .032* 1.000           
X5 .038* .030 .007 .520** 1.000          
X6 -.143** .115** -.022 .443** .373** 1.000         
X7 -.051** .103** .002 .396** .353** .456** 1.000        
X8 -.120** .081** -.057** .437** .379** .609** .475** 1.000       
X9 -.017 .054** .041** .479** .456** .441** .451** .453** 1.000      
X10 -.066** .050** .028 .431** .367** .445** .485** .491** .677** 1.000     
X11 -.060** .114** -.003 .448** .350** .431** .463** .458** .661** .687** 1.000    
X12 -.096** .042** -.004 .386** .301** .400** .366** .442** .558** .643** .584** 1.000   
X13 -.101** .077**      -017 .421** .323** .462** .328** .476** .578** .626** ..602** .633** 1.000  
Y1 .016  -.011 .058** .539** .472** .415** .515** .407** .466** .440** .391** .352** .309** 1.000 

Mean - - - 3.826 3.827 3.958 3.614 3.942 3.950 3.934 4.029 3.961 4.133 4.617 
SD - - - .559 .722 .622 .724 .574 .615 .633 .589 .660 .614 1.143 

**p< .01; *p< .05 
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หมายเหตุ :  

X1  =  เพศ 

X2  =  กลุ่มสาขาวิชา 1 

X3  =   กลุ่มสาขาวิชา 2 

X4  =   ความเช่ือในความสามารถของตนด้านการเรียน 

X5  =  การมจีุดมุง่หมายในชีวติ 

X6  =  การสนับสนุนจากครอบครัว 

X7  =  การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

X8  =  การสนับสนุนจากเพื่อน 

X9  =  หลักสูตรการศกึษา 

X10  =  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

X11  =  การสอนของอาจารย์  

X12 = สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย  

X13  = ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

Y1  =  ความผูกพันต่อการเรียน 

 

จากตารางที่ 19  แสดงค่าสถิติพื้นฐานและค่าเมตรกิสหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรลักษณะ

ประชากร ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชา 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อการเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .058) ส่วนตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชื่อ

ในความสามารถของตนด้านการเรียนและการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การ

สนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา และการสนับสนุนจากเพื่อน และ

ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ได้แก่  หลักสูตรการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนของ

อาจารย์  สิ ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย  และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (r = 

.539, .472, .415, .515, .407, .466, .440, .391, .352 และ .309 ตามล าดับ)   
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ตารางท่ี 20 ค่าสถิติพืน้ฐานและค่าเมตริกสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยและตัวพยากรณ์ 4 ชุด ได้แก่ ลักษณะประชากร ปัจจัย

คุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 Y2 
X1 1.000              
X2 -.118** 1.000             
X3 .139** -.396** 1.000            
X4 .018     .035* .032* 1.000           
X5 .038* .030 .007 .520** 1.000          
X6 -.143** .115** -.022 .443** .373** 1.000         
X7 -.051** .103** .002 .396** .353** .456** 1.000        
X8 -.120** .081** -.057** .437** .379** .609** .475** 1.000       
X9 -.017 .054** .041** .479** .456** .441** .451** .453** 1.000      
X10 -.066** .050** .028 .431** .367** .445** .485** .491** .677** 1.000     
X11 .060** .114** -.003 .448** .350** .431** .463** .458** .661** .687** 1.000    
X12 -.096** .042** -.004 .386** .301** .400** .366** .442** .558** .643** .584** 1.000   
X13 -.101** .077**      -017 .421** .323** .462** .328** .476** .578** .626** ..602** .633** 1.000  
Y2 -.110**  .074** -.042** .459** .341** .486** .352** .514** .627** .666** .663** .616** .783** 1.000 

Mean - - - 3.826 3.827 3.958 3.614 3.942 3.950 3.934 4.029 3.961 4.133 4.141 
SD - - - .559 .722 .622 .724 .574 .615 .633 .589 .660 .614 .545 

**p< .01; *p< .05 
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หมายเหตุ :  

X1  =  เพศ 

X2  =  กลุ่มสาขาวิชา 1 

X3  =   กลุ่มสาขาวิชา 2 

X4  =   ความเช่ือในความสามารถของตนด้านการเรียน 

X5  =  การมจีุดมุง่หมายในชีวติ 

X6  =  การสนับสนุนจากครอบครัว 

X7  =  การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

X8  =  การสนับสนุนจากเพื่อน 

X9  =  หลักสูตรการศกึษา 

X10  =  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

X11  =  การสอนของอาจารย์  

X12 = สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย  

X13  = ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

Y2  =  ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

 

จากตารางที่ 20  แสดงค่าสถิตพิืน้ฐานและค่าเมตริกสหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรลักษณะ

ประชากร ได้แก่ เพศ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย อย่างนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.110 ) กลุ่มสาขาวิชา 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .074) ส าหรับกลุ่มสาขาวิชา 2  มี

ความสัมพันธ์ทางลบกับความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 

-.042) ส่วนตัวแปรปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชื่อในความสามารถของตนด้าน

การเรียนและการมจีุดมุ่งหมายในชีวติ ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว การ

สนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา และการสนับสนุนจากเพื่อน และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

ได้แก่  หลักสูตรการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนของอาจารย์   สิ่งอ านวยความ

สะดวกของมหาวิทยาลัย  และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (r = .459, .341, .486, .352, 

.514, .627, .666, .663, .616, และ .783 ตามล าดับ) 
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5.2) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Regression) 

ปัจจัยพยากรณ์ความผูกพันของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  

 จากผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบเชงิช้ัน ปัจจัยพยากรณ์ความผูกพันต่อการ

เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 4 แสดงดังตารางที่ 21-22

ส่วนปัจจัยพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ

ทดสอบสมมตฐิานที่ 5  แสดงดังตารางที่  23-24 

 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับ

มหาวิ ทยาลั ย ส ามารถพยากรณ์ ค ว ามผู กพั นต่ อ ก า ร เ รี ย นขอ ง นัก ศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

ตารางท่ี 21 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ปรับแก้ 

(Adjusted R Square) และการทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
 

Model  SS df MS F 

1 Regression 

Residual 

Total 

19.183 

5268.552 

5287.734 

3 

4044 

4047 

6.394 

1.303 

4.908** 

 R = .060 R2 = .004 Adj R2 = .003  

2 Regression 

Residual 

Total 

1812.918 

3474.816 

5287.734 

5 

4042 

4047 

362.584 

.860 

421.767** 

 R = .586 R2 = .343 Adj R2 = .342  R2 = .339 

3 Regression 

Residual 

Total 

2305.436 

2982.298 

5287.734 

8 

4039 

4047 

288.180 

.738 

390.289** 

 R = .660 R2 =.436 Adj R2 = .435  R2  = .093 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 

Model  SS df MS F 

4 Regression 

Residual 

Total 

2384.675 

2903.060 

5287.734 

13 

4034 

4047 

183.437 

.720 

254.898** 

 R = .672 R2 =.451 Adj R2 = .449  R2 = .015 

**p< .01 

 

 จากตารางที่ 21 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงช้ันโดยใช้ตัวแปรด้าน

ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ กลุ่มสาขาวิชา 1 และกลุ่มสาขาวิชา 2 เป็นตัวแปรควบคุม 

(Model 1) พบว่า ตัวแปรด้านลักษณะประชากรทั้ง  3 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์ความ

ผูกพันต่อการเรียนได้เพียงร้อยละ 0.4 (R2 = .004) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 

ระหว่างตัวแปรด้านลักษณะประชากรกับตัวแปรตาม (ความผูกพันต่อการเรียน) มีค่าเท่ากับ 

0.060 การทดสอบนัยส าคัญของ R2 พบว่า ค่า F = 4.908 ที่ระดับนัยส าคัญ .01 แสดงว่าตัว

แปรด้านลักษณะประชากรสามารถร่วมกันพยากรณ์ของความผูกพันต่อการเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อได้น าตัวแปรปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชื่อใน

ความสามารถของตนด้านการเรียนและการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย 

(Model 2) พบว่าสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนได้ร้อยละ 34.3 (R2= 

0.343) โดยมีค่าการพยากรณ์ที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 33.9  ( R2 = .339)  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.586  การทดสอบนัยส าคัญของ R2 พบว่า ค่า  F = 421.767 ที่ระดับ

นัยส าคัญ .01    

 จากนั้นได้น าตัวแปรปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุน

จากอาจารย์ที่ปรึกษา และการสนับสนุนจากเพื่อนเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย (Model 3) พบว่า

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนได้ร้อยละ 43.6 (R 2= 0.436) โดยมีค่าการ

พยากรณ์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ( R2  = .093) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 

0.660 การทดสอบนัยส าคัญของ R2 พบว่า ค่า  F =  390.289 ที่ระดับนัยส าคัญ  .01 และได้น า

ตัวแปรปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรการศกึษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอน

ของอาจารย์  สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเข้า
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มาวิเคราะห์ร่วมด้วย (Model 4) พบว่าสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนได้

ร้อยละ 45.1 (R2 = 0.451)  โดยมีค่าการพยากรณ์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ( R2  = .015) ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.672 การทดสอบนัยส าคัญของ R2   พบว่า  ค่า  F 

=  254.898 ที่ระดับนัยส าคัญ  .01 

 กล่าวโดยสรุป ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับ

มหาวิ ทยาลั ยสามารถร่ วมกั นพยากรณ์ความผูกพั นต่ อการ เ รี ยน ของนั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลเป็น

ปัจจัยส าคัญล าดับที่ 1 สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนได้มากที่สุด 

คือ ร้อยละ 33.9 ( R2 = .339)  ปัจจัยส าคัญล าดับที่ 2 คือ ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม 

และปัจจัยส าคัญล าดับที่ 3 คือ ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โดยสามารถอธิบายหรือพยากรณ์

ความผูกพันต่อการเรียนได้เพียงร้อยละ 9.3 ( R2  = .093) และร้อยละ 1.5 ( R2  = .015) 

ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 22 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของคะแนนดิบ (B) และสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐาน (β หรือ Beta) ในการพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียน และการ

ทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย 

Model B SE B  β t 

1 (Constant) 4.549 .031  148.538** 

ลักษณะประชากร     

เพศ .021 .037 .009 .573 

กลุ่มสาขาวิชา 1  .041 .046 .015 .891 

กลุ่มสาขาวิชา 2 .153 .042 .063 3.656** 

2 (Constant) -.129 .106  -1.219 

ลักษณะประชากร     

เพศ -.020 .030 -.009 -.664 

กลุ่มสาขาวิชา 1  -.051 .037 -.019 -1.379 

กลุ่มสาขาวิชา 2 .090 .034 .037 2.636** 

 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล     

 ความเช่ือในความสามารถของตนด้าน .821 .031 .401 26.847** 

 การเรียน     

 การมจีุดมุง่หมายในชีวติ .417 .024 .264 17.652** 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 

 

Model B SE B β t 

3 (Constant) -1.160 .115  -10.083** 

ลักษณะประชากร     

เพศ .056 .029 .024 1.963* 

กลุ่มสาขาวิชา 1  -.148 .035 -.055 -4.265** 

กลุ่มสาขาวิชา 2 .061 .032 .025 1.925 

 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล     

 ความเช่ือในความสามารถของตนด้าน .570 .031 .279 18.451** 

 การเรียน     

 การมจีุดมุง่หมายในชีวติ .289 .023 .182 12.770** 

 ปัจจัยทางสังคม     

การสนับสนุนจากครอบครัว .157 .029 .085 5.393** 

การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา .470 .022 .298 20.973** 

การสนับสนุนจากเพื่อน .042 .032 .021 1.325 

4 (Constant) -1.242 .121  -10.224** 

ลักษณะประชากร     

เพศ .051 .028 .022 1.815 

กลุ่มสาขาวิชา 1  -.141 .034 -.053 -4.102** 

กลุ่มสาขาวิชา 2 .042 .031 .017 1.359 

 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล     

 ความเช่ือในความสามารถของตนดา้น .541 .031 .265 17.274** 

 การเรียน     

 การมจีุดมุ่งหมายในชีวิต .251 .023 .158 10.989** 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 

 

Model B SE B β t 

 ปัจจัยทางสังคม     

การสนับสนุนจากครอบครัว .149 .029 .081 5.095** 

การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา .410 .023 .260 17.635** 

การสนับสนุนจากเพื่อน .015 .032 .007 .453 

 ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย     

 หลักสูตรการศกึษา .201 .034 .108 5.956** 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร .165 .035 .092 4.727** 

 การสอนของอาจารย์ -.059 .035 -.030 -1.647 

 สิ่งอ านวยความสะดวกของ  

มหาวิทยาลัย   

.064 .029 .037 2.175* 

 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย -.183 .032 -.098 -5.657** 

**p< .01; *p< .05 

 

จากตารางที่ 22  แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของคะแนนดิบ (B) และสัมประสิทธิ์

การถดถอยมาตรฐาน (β หรือ Beta) ของตัวแปรพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียน (Model 

4) โดยใช้ตัวแปรด้านลักษณะประชากรเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า  

ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญล าดับที่ 1 สามารถร่วมกันพยากรณ์

ความผูกพันต่อการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ได้แก่ ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียนและการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  มีค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.265 และ 0.158  ตามล าดับ 

ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยส าคัญล าดับที่ 2 สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพัน

ต่อการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่  การสนับสนุนจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและการสนับสนุนจากครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน

เท่ากับ 0.260 และ 0.081  ตามล าดับ 
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ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยส าคัญล าดับที่ 3 สามารถร่วมกันพยากรณ์

ความผูกพันต่อการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

และ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.108, 

0.092,  0.037  และ -0.098  ตามล าดับ ทั้งนี้จะพบว่าปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยด้าน

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเป็นลบ (-0.098)  ทั้งที่ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก (r = .309) การที่ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมีการ

เปลี่ยนไปเป็นค่าลบเช่นนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก “ผลของการถูกยับยั้ง (suppressor effect)” ซึ่ง

ปรากฏการณ์นี้เกิดจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของการศึกษามีความสัมพันธ์กัน 

Maassen and Bakker (2001) จึงได้เสนอแนะว่าไม่ควรที่จะสรุปว่าตัวแปรอิสระมีอิทธิพลทาง

ลบต่อตัวแปรตาม ดังนั้น การวิจัยนี้จึงสรุปว่าตัวแปรด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่มี

อิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนของนักศกึษา 
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สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

ตารางท่ี 23 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ปรับแก้ 

(Adjusted R Square) และการทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
 

Model  SS df MS F 

1 Regression 

Residual 

Total 

19.072 

1183.291 

1202.363 

3 

4044 

4047 

6.357 

.293 

21.727** 

 R = .126 R2 = .016 Adj R2 = .015  

2 Regression 

Residual 

Total 

291.493 

910.870 

1202.363 

5 

4042 

4047 

58.299 

.225 

258.701** 

 R = .492 R2 = .242 Adj R2 = .241  R2 = .227 

3 Regression 

Residual 

Total 

431.306 

771.057 

1202.363 

8 

4039 

4047 

53.913 

.191 

282.412** 

 R = .599 R2 = .359 Adj R2 = .357  R2 = .116 

4 Regression 

Residual 

Total 

849.272 

353.091 

1202.363 

13 

4034 

4047 

65.329 

.088 

746.367** 

 R = .840 R2 = .706 Adj R2 = .705  R2 = .348 

**p< .01 

 

จากตารางที่ 23  ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงช้ันโดยใช้ตัวแปรด้านลักษณะ

ประชากรเป็นตัวแปรควบคุม (Model 1) พบว่า ตัวแปรด้านลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ กลุ่ม
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สาขาวิชา 1 และ กลุ่มสาขาวิชา 2  สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยได้

เพียงร้อยละ 1.6 (R2 = .016) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ระหว่างตัวแปรด้านลักษณะ

ประชากรกับตัวแปรตาม (ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย) มีค่าเท่ากับ .126  การทดสอบ

นัยส าคัญของ R2 พบว่า ค่า F = 21.727 ที่ระดับนัยส าคัญ .01 แสดงว่าตัวแปรด้านลักษณะ

ประชากรสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  เมื่อได้น าตัวแปรปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชื่อในความสามารถของ

ตนด้านการเรียนและการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย (Model 2) พบว่า 

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 24.2 (R2= .242) โดยมีค่า

การพยากรณ์ที่เพิ่มขึ ้นร้อยละ 22.7 ( R2 = .227) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 

เท่ากับ 0.492 การทดสอบนัยส าคัญของ R2 พบว่า ค่า  F = 258.701 ที่ระดับนัยส าคัญ .01   

จากนั้นได้น าตัวแปรปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุน

จากอาจารย์ที่ปรึกษา และการสนับสนุนจากเพื่อนเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย (Model 3) พบว่า 

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 35.9 (R2 = 0.359) โดยมีค่า

การพยากรณ์ที ่เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 11.6 ( R2 = .116) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 

เท่ากับ 0.599 การทดสอบนัยส าคัญของ R2  พบว่า ค่า  F = 282.412 ที่ระดับนัยส าคัญ .01 

และยังได้น าตัวแปรปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา กิจกรรมเสริม

หลักสูตร การสอนของอาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย และภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย (Model 4) พบว่าสามารถร่วมกันพยากรณ์ความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 70.6  (R2 = .706) โดยมีค่าการพยากรณ์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 

34.8 ( R2 = .348) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.840 การทดสอบ

นัยส าคัญของ R2   พบว่า ค่า  F = 746.367  ที่ระดับนัยส าคัญ  .01 

 กล่าวโดยสรุป ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อ มหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็น

ปัจจัยส าคัญล าดับที่ 1 สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยได้มาก

ที่สุด คือ ร้อยละ 34.8 ( R2 = .348)  ปัจจัยส าคัญล าดับที่ 2 คือ ปัจจัยคุณลักษณะส่วน

บุคคล และปัจจัยส าคัญล าดับที่ 3 คือ ปัจจัยทางสังคม  โดยสามารถอธิบายหรือพยากรณ์

ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 22.7 ( R2  = .227) และร้อยละ 11.6 ( R2  = .116) 

ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 24 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของคะแนนดิบ (B) และสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐาน (β หรือ Beta) ในการพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย และ

การทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 

Model B SE B β t 

1 (Constant) 4.167 .015  287.156** 

ลักษณะประชากร     

เพศ -.115 .018 -.102 -6.468** 

กลุ่มสาขาวิชา 1  .077 .022 .060 3.546** 

กลุ่มสาขาวิชา 2 -.005 .020 -.004 -.237 

2 (Constant) 2.334 .054  43.029** 

ลักษณะประชากร     

เพศ -.129 .016 -.115 -8.267** 

กลุ่มสาขาวิชา 1  .040 .019 .032 2.123* 

กลุ่มสาขาวิชา 2 -.031 .017 -.027 -1.806 

 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล     

 ความเช่ือในความสามารถของตนด้าน .376 .016 .386 24.043** 

 การเรียน     

 การมจีุดมุง่หมายในชีวติ .109 .012 .144 8.988** 

3 (Constant) 1.512 .058  25.858** 

ลักษณะประชากร     

เพศ -.059 .015 -.053 -4.049** 

กลุ่มสาขาวิชา 1  .004 .018 .003 .229 

กลุ่มสาขาวิชา 2 -.026 .016 -.023 -1.638 

 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล     

 ความเช่ือในความสามารถของตนด้าน .210 .016 .215 13.343** 

 การเรียน     

 การมจีุดมุง่หมายในชีวติ .039 .011 .051 3.359** 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
 

Model B SE B β t 

 ปัจจัยทางสังคม     

การสนับสนุนจากครอบครัว .171 .015 .195 11.550** 

การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา .030 .011 .040 2.632** 

การสนับสนุนจากเพื่อน .235 .016 .247 14.408** 

4 (Constant) .527 .042  12.449** 

ลักษณะประชากร     

เพศ -.026 .010 -.023 -2.596** 

กลุ่มสาขาวิชา 1  -.025 .012 -.020 -2.078* 

กลุ่มสาขาวิชา 2 -.049 .011 -.042 -4.489** 

 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล     

 ความเช่ือในความสามารถของตนด้าน .052 .011 .053 4.773** 

 การเรียน     

 การมจีุดมุง่หมายในชีวติ -.015 .008 -.020 -1.919 

 ปัจจัยทางสังคม     

การสนับสนุนจากครอบครัว .047 .010 .054 4.611** 

การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา -.053 .008 -.070 -6.497** 

การสนับสนุนจากเพื่อน .065 .011 .068 5.715** 

 ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย     

 หลักสูตรการศกึษา .090 .012 .102 7.680** 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร .105 .012 .122 8.591** 

 การสอนของอาจารย์ .154 .012 .166 12.465** 

 สิ่งอ านวยความสะดวกของ 

มหาวิทยาลัย   
.038 .010 .047 3.777** 

     ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย .414 .011 .467 36.815** 

**p< .01; *p< .05 
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จากตารางที่ 24  แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของคะแนนดิบ (B) และสัมประสิทธิ์

การถดถอยมาตรฐาน (β หรือ Beta) ของตัวแปรพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

(Model 4) โดยใช้ตัวแปรด้านลักษณะประชากรเป็นตัวแปรควบคุม พบว่า 

ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยส าคัญล าดับที่ 1 สามารถร่วมกันพยากรณ์

ความผูกพ ันต ่อมหาว ิทยาล ัย  อย ่างม ีน ัยส าค ัญทางสถ ิต ิที่ระดับ .01 ปัจจัยเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัย ได้แก่ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การสอนของอาจารย์  กิจกรรมเสริม

หลักสูตร หลักสูตรการศึกษา และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย  มีค่าสัมประสิทธิ์

การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.467, 0.166, 0.122 0.102 และ 0.047 ตามล าดับ 

ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญล าดับที่ 2 สามารถร่วมกันพยากรณ์

ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยคุณลักษณะส่วน

บุคคล ได้แก่ ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน  มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐานเท่ากับ 0.053  

ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยส าคัญล าดับที่ 3 สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพัน

ต่อมหาวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุน

จากเพื่อน การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.068, 0.054 และ -0.070  ตามล าดับ ทั้งนี้จะ

พบว่าปัจจัยทางสังคมด้านการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐานเป็นลบ (-0.070) ทั้งที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก (r = .352) การที่ค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยมีการเปลี่ยนไปเป็นค่าลบเช่นนี ้เกิดขึ้นเนื่องจาก “ผลของการถูกยับยั้ง 

(suppressor effect)” ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของการศึกษามี

ความสัมพันธ์กัน Maassen and Bakker (2001) จึงได้เสนอแนะว่าไม่ควรที่จะสรุปว่าตัวแปร

อิสระมีอิทธิพลทางลบต่อตัวแปรตาม ดังนั้น การวิจัยนี้จึงสรุปว่าตัวแปรด้านการสนับสนุนจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีอทิธิพลต่อความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศกึษา 
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ส่วนที่  6  ข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็นของนักศึกษาต่อมหาวทิยาลัย 
 

ด้านหลักสูตรการศกึษา 

 

คณะมนุษยศาสตร์ 

- อยากให้แต่ละวิชาที่มีปฏิบัติ เช่น ฟัง-พูด ควรมีการสอบการพูดไม่ใช่การเขียน 

หลักสูตรควรตอบสนองการท างานของนักศกึษาในอนาคต 

- ช่วง summer อยากให้เปิดตัวเรียนให้หลากหลายเพื่อที่นักศึกษาจะได้สามารถเก็บ

หนว่ยกิตครบเร็ว ๆ 

- อยากใหม้ีการฝึกปฏิบัติมากกว่าการเรียนจากหนังสอืเพียงอย่างเดียวมากขึ้น 

- ควรมีตัวฟรีใหเ้รียนมากกว่า 2 ตัวในหลักสูตร เพื่อการเรียนรู้ 

- อยากให้ลดวิชาเรียนในหลักสูตรให้น้อยลง เพราะกลัวเรียนไม่ทัน ท าให้ต้องลงเรียนใน

แตล่ะเทอมมาก ไม่มีเวลาท าความเข้าใจกับบทเรียนใหล้ึกกว่าเดิม 

- มีวชิาที่หลากหลายมากขึน้ เพื่อเป็นวิชาเลือก 

- มีโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 

- เปิดวิชาภาษาศาสตร์และการแปลในคณะมนุษยศาสตร์ (ที่นักศึกษาเอกภาษาทุกคน

ควรเรียน) 

- อยากให้มีหลักสูตรไม่ตายตัว สมมติเรียนมนุษยฯ สาขาญี่ปุ่น ตัวบังคับก็ควรมีแค่

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ส่วนที่เหลือควรเลือกตามความสนใจ ไม่ควรมีหลักสูตร

ตายตัวเพราะเหมอืนเรียนมัธยมปลาย 

- บางวิชาควรลดเนื้อหาลง แต่เจาะลึกให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นของ

นักศึกษา 

- บางวิชาในสาขาควรปรับให้มีการเรียนการสอนที่เข้าถึงตัวหลักให้ไวขึ้น เพื่อศึกษา

แนวทางวา่สาขาที่เรยีนเกี่ยวกับอะไรได้ไวขึ้น 

- อยากให้สามารถย้ายสาขาการเรียนได้ทุกปีทุกสาขา เพราะบางสิ่งที่นักศึกษาเรียน

ตั้งแต่แรกอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดจึงท าให้นักศึกษามีผลการเรียนที่แย่ ดังนั้นการ

ย้ายสาขาจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้นักศึกษาได้เรียนในสิ่งที่ชอบและท าให้

นักศึกษามีผลการเรียนที่ดขีึน้ 

- มีการสอนพิเศษมากขึน้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ 
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คณะสังคมศาสตร์ 

- อยากให้มหาวิทยาลัยสอดแทรกหลักสูตรการใช้ชีวิตจริง ๆ เข้าไปในทุกคณะเพื่อให้

นักศึกษาสามารถเข้าใจการใช้ชีวิตหลังจบไปท างานได้จริง หรือมีความพร้อมที่จะไป

เผชิญโลกภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์ 

- ให้อิสระในการจัดการเรียนเฉพาะใหเ้หมาะสมส าหรับแต่ละบุคคลมากขึน้ เพราะความ

ต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันจึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยใน

การให้โอกาสนักศึกษาจัดการกับการเรียนของตนเองตามความสนใจ  อยากให้

มหาวิทยาลัยมีหนา้ที่อ านวยความสะดวกและเสริมคุณภาพนักศกึษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- อยากให้มหาวิทยาลัยมีการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร การ

เรียนการสอนในทุกภาคเรียน 

- อยากให้จัดให้เรียนตัวคณะมากขึ้น เจอแต่ตัวคณะวิทย์รู้สึกไม่ค่อยโอเค อยากเรียน

อะไรที่น าไปใช้ได้จริง 

- ควรมีตัวฟรี ให้เลือกเรียนมากขึน้ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

- คณะเภสัชศาสตร์มีเนื้อหาการเรียนที่มากเกินไป มีสอบมีงานตลอด ท าให้รู้สึกว่าไม่ได้

ใช้ชีวติในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 

- ในเรื่องของการเรียนการสอน ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์

ก่อนเริ่มหลักสูตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการยอมรับทั้งสองฝ่าย 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

- อยากให้ดูการจัดการเรียนการสอนของทางคณะ เนื่องจากกระบวนวิชาบางกระบวน

วิชาที่ไม่ได้ใช้ แต่บังคับให้ต้องลง และการจะเลือกลงวิชาเสรีต่าง ๆ ท าได้ยาก 

เนื่องจากเวลาเรียนตรงกับวิชาของคณะ และกระบวนวิชาของคณะจะจัดการสอบ

ติด ๆ กันในหลายวิชามาก  

- ปรับหลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์เป็น 5 ปี จะดีมาก 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

- อยากให้อาจารย์แต่ละภาควิชาในคณะ พูดคุยกันถึงการวางแผนการเรียน เวลาเรียน

เวลาสอบของนักศึกษาให้มีความสมดุลกัน ไม่เรียนอัด สอบอัด หรืองานเยอะมาก

เกินไป เพราะท าให้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาย่ าแย่ ผลการเรียนแย่ และไม่มีความสุข

กับการเรียน 

- อยากใหม้ีการอบรมเกี่ยวกับภาษีเงนิได้ส่วนบุคคล เพื่อจะสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต 

- อยากให้มีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพราะนักศึกษาไม่มีเวลาว่างเป็นของ

ตัวเอง จันทร์-อังคารเรียนเต็มวัน พุธ-ศุกร์ขึ้นวอร์ดเต็มวัน ตอนเย็นกลับมาต้อง

ท างานที่ได้รับมอบหมายอีกทั้งคืน ได้พักผ่อนน้อย เสาร์-อาทิตย์จัดสอบ สรุปคือไม่มี

เวลาพักผอ่น ปัญหาไม่ใช่การบริหารเวลาของนักศึกษาไม่มปีระสิทธิภาพ แตเ่พราะไม่มี

เวลาให้บริหาร ท าให้นักศึกษาส่วนมากไม่มีความสุข มภีาวะซึมเศรา้ ซึ่งอาจเป็นผลเสีย

ต่อผู้ป่วยได้ ควรค านึงถึงผลประโยชน์ในหลายด้านและจัดการเรียนการสอนให้

เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข 

- พัฒนาการเรียนการสอนเรื่อย ๆ 

- วิชาในปี 1 GE ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการเรียนในวิชาชีพ ท าใหก้ารเรียนปี 2 ปี 3 หนัก จึง

ควรตัดวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพออก เพื่อไม่ให้การเรียนในปี 2 และ 3 หนักมาก

เกินไป 

- วิชาเลือกเรียนในปี 1 บางครั้งก็รู้สึกน าไปใช้อะไรไม่ได้เลย อกีทั้งมีหลายวิชามากเกินไป 

ท าให้ตัวคณะที่เกี่ยวข้องจริง ๆ ต้องรวบรัดการเรียนการสอนต้องอัดเนื้อหา ท าให้อาจ

รับได้ไม่เต็มที่ ไม่ครบตามที่ควรจะได้รับ 

คณะนิติศาสตร์ 

- ควรพัฒนาหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ ไม่ควรเน้นนิติศาสตร์กระแสรองมากเกิน 

เพราะนักศึกษาอยากเรียนเนติฯ ไม่ควรเอาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ มาเป็นตัว

หลัก ควรใหเ้ป็นตัวเลือก วิชาทรัพย์สินทางปัญญาก็ควรให้เป็นตัวเลือก 

- มีอนุปริญญา (นิตศิาสตร์) 

- คณะนิติฯ ควรปรับระบบการเรียนการสอนให้สามารถใช้ได้จริง ๆ และน่าจะเอา

อาจารย์ที่เช่ียวชาญในการสอนวิชานั้น ๆ มาสอน อาจารย์บางท่านไม่มีความเชี่ยวชาญ 

รวมถึงไม่สามารถอธิบายเรื่องยากใหเ้ข้าใจได้ 
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คณะเศรษฐศาสตร์ 

- อยากใหห้ลักสูตรไม่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสนใจของนักศึกษา 

คณะการสื่อสารมวลชน 

- มีหลักสูตรที่ตรงตอ่สาขาวิชามากกว่านี้ 

- อยากให้มหาวิทยาลัย/คณะที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับนักศึกษาหลักสูตรควบ

ปริญญาตรี 2 ปริญญา (เศรษฐศาสตร์-สื่อสารมวลชน) เพราะไม่คอ่ยได้รับการอ านวย

ความสะดวกเรื่องลงเรียนตามแผนการศึกษา และการเปิด section ที่เอื้อต่อนักศึกษา

ในหลักสูตรนี ้

- มีการจัดการรายวิชาในตอนที่ลงทะเบียนเรียนที่ดีกว่านี้ เอื้ออ านวยต่อนักศึกษาที่เรียน

ไมเนอร์ของคณะต่าง ๆ เปิดรับนักศึกษาที่มีความต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

อย่างเพียงพอ 

 

ด้านกิจกรรมเสิรมหลักสูตร 

 

คณะมนุษยศาสตร์ 

- ควรเพิ่มกิจกรรมนันทนาการ เชน่ กิจกรรมผ่อนคลายความเครียดหลังสอบ 

- อยากใหม้ีกิจกรรมทางดา้นมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์มากกว่านี้ 

- มีการพาไปค้นคว้าหาข้อมูลนอกสถานที่ เช่น ทัศนศึกษาในวิชาที่ต้องเข้าใจการปฏิบัติ

มากกว่าการเรียนทฤษฎีในหอ้ง 

- มีกิจกรรมเยอะไป 

คณะศึกษาศาสตร์ 

- ควรเพิ่มเวลาในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการโดยลดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้

น้อยลง 

- มีการจัดโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าหอ้งสมุดมากขึ้น 

คณะสังคมศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีกิจกรรมเยอะมาก อยากให้ทุกคนแบ่งเวลา เพราะเรียนอย่าง

เดียวไม่โอเค ท ากิจกรรมอย่างเดียวก็ไม่โอเค อยากให้ฟังความคิดเห็นนักศึกษา

มากกว่าการตัดสินใจจากมุมมองของผู้บริหารที่ดูเน้นการบริหารเพื่อพัฒนาโดยไม่

สนใจเสียงของนักศึกษา 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่รว่มกับมหาวิทยาลัยอื่น ในระดับประเทศบ้าง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ควรเพิ่มสิ่งที่น่าสนใจในการเรียนด้วย เพิ่มให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

- มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในช่วงซัมเมอร์ เพราะนักศกึษาบางคนต้องการจะเรียน

เพื่อเตรียมตัวก่อนจะเปิดการเรียนการสอน แตฐ่านะที่บ้านไม่ค่อยดี 

- จัดกิจกรรมให้รูส้ึกผูกพันกับมหาวิทยาลัยมาก ๆ 

- อยากใหม้ีกิจกรรมสร้างสรรคเ์ยอะ ๆ ไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียว 

- การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายมากขึน้และรวดเร็วกว่านี้ 

- ให้มกีารตวิวิชาคณะ วิชา GE วิชายาก ๆ 

- ควรเปิดโอกาสในการท ากิจกรรมของนักศึกษามากกว่านี้ไม่ควรห้ามนักศึกษา แต่ทาง

สโมสรนักศึกษากลางท าเอง ควรเปิดกว้างและยอมรับกิจกรรมมากขึ้น ไม่ควรเอาแต่

ภาพลักษณ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยมาอ้าง เพราะถ้าเอาแต่ท าแบบนี้นักศึกษาจะไม่

สามารถพัฒนาได้เลย 

- การจัด Sport Day ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดได้ท ามากกว่านี้ ไม่ใช่กลัวของ

เสียหายอย่างนี้ ท าเหมอืนนักศึกษาคิดไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดี 

- การจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดนกดดันจนเกินไป แม้วา่เหตุผลจะมีการรองรับ แต่บางสิ่งเป็น

กฎธรรมชาติจึงจัดกิจกรรมไม่ได้ เช่น การสั่งระงับกิจกรรมของชมรมอาสา เพราะฝน

ตก ทั้ง ๆ ที่เตรียมพร้อมแล้ว ซึ่งกิจกรรมอาสาเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกพัฒนาทางด้าน

วิชาชีพและจรยิธรรม 

- อยากใหม้ีกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่ที่เรยีนได้ดีมาแบ่งปันประสบการณใ์นการเรียนให้รุน่น้อง 

- เพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างหลาย ๆ คณะ และจัดการติวใน

รายวิชาที่ส าคัญ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

- ฝัง่สวนดอกมีส่วนรว่มในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยน้อย 
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คณะเภสัชศาสตร์ 

- ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่

ทว่าในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาอาจมีความยุ่งยาก และมากด้วยกระบวนการ

จนเกินไป ท าให้คนที่อยากจะมาจัดกิจกรรมมแีรงจูงใจที่ลดลง 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

- ลดกิจกรรมสานสัมพันธ์บางอย่างที่เกินความจ าเป็นออก เพราะมีผลต่อการแบ่งเวลา

และท ากิจกรรมที่แตล่ะบุคคลมีความสนใจอย่างแท้จริง 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

- ควรมีเวลาว่างให้นักศกึษาฝัง่สวนดอกได้รว่มกิจกรรมในมหาวิทยาลัยบ้าง 

- ในด้านการจัดกิจกรรม ขอ้จ ากัดหลาย ๆ ด้าน เช่น เวลา สถานที่ การเดินทาง ท าใหไ้ม่

สามารถท ากิจกรรมได้เต็มที่เท่าที่ควรตามจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ตั้งไว้ 

- อยากให้อนาคตมีกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนมัธยมปลายเข้ามาเรียนรู้ว่าแต่ละหลักสูตรมี

การเรียนการสอนหรือจบออกไปท างานจริง ๆ เป็นยังไง ให้รู้รายละเอียดว่าเป็นสิ่งที่

สนใจหรอืชอบจรงิ ๆ หรอืไม่ จะได้ตัดสนิใจถูก ตรงกับความตอ้งการจริง ๆ 

คณะนิติศาสตร์ 

- คณะนี้มักเน้นวิชาการแต่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห้องส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ชมรม 

งบประมาณไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน ท าให้โอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านอื่น

นอกจากด้านวิชาการท าได้อย่างไม่เต็มที่ 

- กิจกรรมของคณะน่าสนใจหลากหลาย แต่เอาไปใช้ได้น้อยมากในชีวิตจริง น่าจะมีการ

สร้างกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมให้สามารถใชใ้นวิชาชีพได้ 

- มหาวิทยาลัยไม่ได้สนับสนุนและไมส่ามารถส่งเสริมใหน้ักศึกษาไปไกลกว่าที่เป็น 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

- อยากให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมและให้สวัสดิการนักกีฬาที่จะไปแข่งกีฬามหาวิทยาลัย

เทียบเท่ามหาวิทยาลัยอื่น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักกีฬามีความสามารถให้เข้ามาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- อยากให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมและผลักดันงานวิชาการของกลุ่ม/คณะ/สังคมให้มี

ชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ และอยากให้เน้นเรื่องภาษาเพื่อการสื่อสารจะเป็นประโยชน์

ในการประกอบอาชีพ 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- ให้เด็กศกึษานอกพืน้ที่และน ามาประยุกต์เป็นโครงการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

- ควรมีการส่งเสริม/ประเมินผลเกี่ยวกับคุณธรรม-จริยธรรมให้มากกว่านี้ เช่น การ

รับผิดชอบต่อสังคม อาจจะเพิ่มกิจกรรมบังคับของแต่ละคณะดว้ย คล้าย GE 

คณะการสื่อสารมวลชน 

- อยากให้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะโครงการร่วม เพื่อให้นักศึกษา

รู้สกึใกล้ชิดกับอาชีพที่ก าลังจะจบไป 

 

ด้านการสอนของอาจารย์ 
 

คณะมนุษยศาสตร์ 

- คุณภาพในการสอน 

- บางวิชาควรให้นักศกึษาได้แสดงความคิดเห็นหรอืวิเคราะหม์ากกว่าการสอนตามสไลด์

หรอืเอกสารอย่างเดียว 

- อยากให้อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาแบบปฏิบัติเยอะ ๆ หรอืพยายามท าให้เสร็จ

ในคาบและนอกสถานที่เยอะ ๆ เพราะรู้สกึว่ามีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น 

- ในการเรียนการสอน หากมีการสอดแทรกเรื่องเล่า/ยกตัวอย่างเหตุการณ์จะท าให้การ

เรียนการสอนน่าสนใจ และน่าจะช่วยให้นักศึกษาสนใจการเรียนมากขึ้น ผลการเรียนดี

ขึน้ 

- อยากใหอ้าจารย์บางท่านปรับการสอน เพราะนักศึกษาบางคนหัวช้า 

- ผูส้อนใส่ใจนักศึกษา 

- คณาจารย์ควรจะมีองค์ความรู้มากและกว้างขวาง ในส่วนของอาจารย์ที่เป็นชาวไทยที่

สอนทางดา้นภาษา ควรมีการพูด เขียน และพัฒนาทักษะอยู่เป็นนิจ 

คณะสังคมศาสตร์ 

- ให้ไปค้นคว้าหาความรูท้ี่อื่นที่ไม่ใช่สอนอยู่แต่ในหอ้งเรียน 

คณะวิทยาศาสตร์ 

- อยากให้อาจารย์มีวิธีการสอนใหก้ระชับ เข้าใจงา่ย เพราะอาจารย์บางท่านสอนเหมือน

เข้าใจคนเดียว บางครัง้เวลาสอนก็พูดยังไม่เข้าใจ และบางครัง้ก็สอนข้าม 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- อยากให้อาจารย์สอนให้เข้าใจมากขึ้นและน าไปใช้จริงได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

นักศึกษา อยากใหอ้าจารย์ผู้สอนมเีทคนิคการสอนที่พัฒนาขึ้น 

คณะเภสัชศาสตร์ 

- อาจารย์นัดเรียนเพิ่มตลอด แบบไม่สนใจว่านักศึกษาไม่ได้พักผอ่น 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

- อาจารย์มคีวามรูท้ี่เต็มเปี่ยม แตไ่ม่สามารถสอนออกมาให้เข้าใจได้ 

คณะบริหารธุรกิจ 

- อาจารย์บางท่านยังยึดกับแนววิธีการสอนแบบเดิม ๆ มีอคตกิับนักศึกษา 

- ควรมีการตอบข้อซักถามของอาจารย์ให้นักศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยอาจ

ก าหนดเป็นเวลา 

- การสั่งงาน Project ควรสั่งตั้งแต่ต้นเทอม นักศึกษาจึงจะจัดตารางการท างานได้

เหมาะสม และไม่ต้องท างานหนักในช่วงใกล้วัน Deadline 

- มีการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ประกอบกับท าให้มคีวามนา่สนใจระหว่างเรียน 

คณะนิติศาสตร์ 

- ด้านวิชาการ อาจารย์ที่สอนบางคนยังมปีัญหาในการสอนอยู่ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

- กระบวนการสอนในวิชาหนึ่งจะมีอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน บางครั้งแต่ละท่านสอนไม่

เหมอืนกัน รวมถึงเนื้อหาด้วย ท าให้ความรู้ที่ได้รับแตกต่างกันไปตาม Section ที่เรยีน 

- อาจารย์ที่สอนวิชาเดียวกัน แต่เนื้อหาของแต่ละท่านต่างกัน ท าให้นักศึกษาได้รับ

ความรูแ้ตกต่างกัน 

- อยากให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกันในการสอนรายวิชา

เดียวกัน มีหลาย Section อาจารย์ผู้สอนคนละท่าน แตอ่ยากใหเ้นือ้หาเหมอืนกัน 

- อยากให้มีการยกกรณีศึกษามาสอนให้มากขึ้น ทฤษฎีเพียงอย่างเดียวน าไปใช้ได้ยาก 

ยกเว้นแตค่นที่มาสายทฤษฎี 

- อาจารย์ในคณะบางคนไม่มกีารเตรียมตัวการสอนมาก่อนล่วงหน้า 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- เข้มงวดกับเกณฑก์ารสอนใหม้ากขึ้น เพราะเป็นวิธีที่ประเมินผลการเรียนได้ดีที่สุด และ

พัฒนาคุณภาพอาจารย์กับหลักสูตรตามยุคสมัย และระบบการเรียน ถ้าแบบเก่าท าได้

ดีมคีุณภาพก็ใช้ระบบเดิม 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวทิยาลัย 

 

คณะมนุษยศาสตร์ 

- หอสมุด 24 ช่ัวโมง 

- สถานที่อ่านหนังสือภายในมหาวิทยาลัย โต๊ะ แสงสวา่ง ปลั๊ก 

- อาคารสถานที่ของคณะ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นของรัฐเหมือนกันดีกว่า อยากให้

ทางมหาวิทยาลัยจัดห้องเรียนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักศึกษาและเอื้อต่อการ

เรียน 

- ปรับปรุงห้องน้ าอาคาร HB7 ช้ัน 1 

- ควรมีที่อ่านหนังสือที่ใชเ้สียงได้ ในกรณีจ าเป็นต้องใช้เสียง 

- ติดแอร์ทุกหอ้งเรียน เพราะอากาศรอ้นท าให้ไม่มสีมาธิในการเรียน 

- ควรปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีความช ารุดให้มีความพร้อมในการใช้งาน จะได้ไม่เป็น

อุปสรรคในการเรียน 

- พัฒนาห้องสมุด ลานกิจกรรม โรงยิม ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางและโอกาสเรียนรู้ 

- แก้ไขจัมโบ้พลัสให้ไม่หลุดบ่อย ๆ 

- Wi-Fi Jumbo-Plus มีปัญหาบ่อย โดยเฉพาะตอนกลางคนื 

- ห้องเรียนยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ที่ช ารุด เป็นต้น และ

ความไม่เพียงพอของที่นั่งในหอสมุด 

- ควรใหม้ีการติดต่อในการขอเอกสารทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วย เนื่องจาก

บางครั้งเอกสารงานวิจัยจะไม่มีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เป็นงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยอื่น และจะดีหากสามารถติดต่อขอส าเนาบทความ งานวิจัย จาก

มหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วย 

- อยากใหเ้พิ่มเวลาเปิดท าการของหอสมุดกลางมากกว่านี ้อยากใหเ้ช็กอุปกรณ์การเรียน

การสอนให้มคีวามพรอ้มในการเรียนทุกคาบเรียน 
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- ควรเพิ่มสถานที่ออกก าลังกายให้มากขึน้กว่านี ้เช่น ฟิตเนส กีฬาในร่ม และสนาม กีฬา

อื่น ๆ อีกทั้งยังอุปกรณ์การเล่นกีฬาที่ไม่เพียงพอ ท าให้นักศึกษาบางคนเสียโอกาสใน

การออกก าลังกาย เพราะสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่ไม่เพียงพอ บางครั้งอาจเสียเงิน

โดยใช่เหตุ เนื่องจากต้องออกไปเล่นกีฬาข้างนอกและต้องเช่าสนามกีฬา อีกทั้งยังมี

อุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาที่ช ารุด ท าให้ไม่สามารถเล่นกีฬานั้น ๆ ได้ และอาจเกิด

อุบัติเหตุต่อตัวนักศึกษา และท าให้เสียการเรียนในบางครัง้เพื่อไปโรงพยาบาล 

- ขอสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการสอน และห้องเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีเครื่องปรับ

อากาศส าหรับใช้ในฤดูร้อน อย่างน้อยควรมีการอนุญาตให้นักศึกษาสามารถขอ

ไฟล์ขอ้มูลที่เรียนจากอาจารย์ผู้สอนไปศกึษาเองในภายหลังได้ 

- อยากใหเ้พิ่มจุดค้นคว้า เรียนรู้ สถานที่อ่านหนังสือแก่นักศึกษาเพิ่ม 

- อุปกรณ์หรือเครื่องมือในห้องปฏิบัติการควรมีการอัพเดทให้ดีที่สุดเพื่อการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพในบางสาขาวิชา 

- อาจมีการพัฒนาในด้านของ E-Learning ที่นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าใช้และหาข้อมูล 

หรอืดูสไลด์ที่อาจารย์สอนในห้องเรียนได้ 

- อยากให้เพิ่มในส่วนโรงยิมหรือฟิตเนสขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนรวมของนักศึกษาในการ

ออกก าลังกายโดยที่มีค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อเทียบกับฟิตเนสรอบ ๆ มหาวิทยาลัย แม้แต่ยู

นิเซิร์ฟที่มีฟิตเนสก็มีราคาแพง 

คณะศึกษาศาสตร์ 

- ควรสร้างสนามบาสเพิ่มขึน้เพื่อให้นักศึกษาได้ออกก าลังกายและได้เรยีนรู้วิธีเล่นบาส 

- สร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเตมิให้สมกับ Thailand 4.0 

- ควรมีสถานที่ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น และควรจัดการเรื่องสถานที่จอดรถแต่ละตึกควร

ท าให้มรีะเบียบมากกว่านี้ 

- แหลง่ความรู้ควรมใีห้นักศึกษามากกว่านี้ 

- มีการจัดการดูแลทรัพยากรที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ที่ทันสมัย 

คณะสังคมศาสตร์ 

- พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อจ านวนคน เกิดปัญหาประชากรล้นมอ 

ทัศนยีภาพไม่ด ีรถติด ควรขยายพืน้ที่ใช้สอยต่าง ๆ ใหม้ากกว่านี้ 

- อยากใหป้รับปรุงอาคารคณะสังคม 

- ที่จอดมอเตอร์ไซค์เอาเหล็กกั้นจอดยากมาก 
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- อยากใหโ้รงอาหารเย็นกว่านี้ 

- การพัฒนาโครงสร้างของตึกเรียนระหว่างสวนสักและสวนดอกมีพัฒนาที่แตกต่างกัน

มาก อยากใหป้รับปรุงดา้นนี้ 

- เปิดหอสมุด 24 ช่ัวโมง ช่วงสอบ 

- อยากใหม้ีพื้นที่ในการอ่านหนังสือเยอะกว่านี้ 

- อินเตอรเ์น็ตไม่ทั่วถึง 

- สระว่ายน้ าปิดเร็ว 

คณะวิทยาศาสตร์ 

- หอสมุดมทีี่อา่นหนังสือไม่เพียงพอ บางวันเยอะมาก หาโต๊ะไมไ่ด้เลย 

- ปรับปรุงห้องเรียนและหอ้งน้ า ของบมาใหภ้าควิชาฟิสิกส์ 

- ควรมีรถโดยสารส่งที่ขนส่งอาเขตและเพิ่มพื้นที่การอ่าน เช่น ห้องสมุด บริเวณที่อ่าน

หนังสือมีหนังสอืที่หลากหลายแบบในการค้นคว้า 

- ขยายพื้นที่ในห้องสมุด เพื่อใช้ในการอ่านหนังสือ เนื่องจากจ านวนนักศึกษามีมากเกิน

กว่าที่ห้องสมุดจะบรรจุได้ 

- เพิ่มการเรียนรูใ้ห้มากขึ้น เชน่ เพิ่มหนังสือเฉพาะด้านมาอีก 

- สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แต่ละภาควิชาให้พร้อมกับการเรียนรู้ เช่น Tablet 

Computer หนังสือ 

- อยากใหม้หาวิทยาลัยจดัสถานที่ที่เหมาะสมกับการอ่านหนังสือใหก้ับนักศกึษามากกว่านี้ 

- เพิ่มสื่อการสอนพวก E-Learning เยอะ ๆ (แบบฟรี) 

- สถานที่การใช้เล่นกีฬามีน้อยไป บางทีไปเล่นกีฬาของคณะต้องแย่งสนามกัน ต้องจอง 

ท าให้บางครัง้ก็ไม่ได้เล่น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- มีศูนย์ปรึกษาด้านการเรียน 

- อุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนควรได้รับการปรับปรุง เช่น จ านวนเก้าอี้ที่เพียงพอและ

ควรเปลี่ยนเก้าอี้ที่พังแล้วใหม่ พัฒนาที่จอดรถให้เพียงพอ มีกล้องวงจรปิดหลาย ๆ จุด 

เพื่อกันรถหาย 

- ให้ห้องสมุด 24 ชั่วโมง สระว่ายน้ าของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  

ปิดไวเกินไป 

- เพิ่มเวลาเปิด-ปิดหอสมุด 
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- เพิ่มรถม่วง 

- อยากใหเ้พิ่มพืน้ที่อ่านหนังสือและเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วถึงตามเส้นทางในมหาวิทยาลัย 

- หอสมุดเปิด 24 ช่ัวโมง 

- อยากให้มีสถานที่ส าหรับเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายมากกว่านี้ เนื่องจากไม่เพียงพอ

ต่อความตอ้งการใช้งานของนักศกึษาที่เพิ่มมากขึ้น 

- ให้มีพืน้ที่ใหน้ักศึกษาแต่ละภาควิชา ส าหรับการศึกษาร่วมกัน เช่น อาจจะมีห้องปิด ติด

เครื่องปรับอากาศ มีกระดานให้ 

- อยากใหม้ีที่จอดรถในมหาวิทยาลัยเชียงใหมม่ากขึ้น 

คณะเกษตรศาสตร์ 

- ห้องสมุดมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ช่วงสอบควรเปิด 24 ช่ัวโมง หนังสือค่อนข้างเก่าควรมี  

Meeting room ให้มากขึ้น เพื่อการติวหนังสืออย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้มีสถานที่

ออกก าลังกายที่เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

- มีระบบบันทึกการเรียนการสอนแบบวิดีโอย้อนหลัง 

คณะเภสัชศาสตร์ 

- อยากใหม้ีห้องสมุด 24 ช่ัวโมง เพื่อจะได้ไม่ตอ้งไปอ่านที่ร้านกาแฟให้เสียเงิน 

- อยากใหห้อสมุดที่นั่งเยอะกว่านี ้เปิดไวปิดดึก ถ้า 24 ช่ัวโมงได้ก็ดี 

- อยากใหห้อสมุดมทีี่เยอะกว่านี ้และเปิด 24 ช่ัวโมง 

- อยากใหห้อ้งสมุดเปิดดึกกว่านี ้(ทั้งคณะเภสัชศาสตร์และแพทยศาสตร์) 

- ศูนย์การเรียนรู้ 24 ช่ัวโมง/ห้องสมุด 24 ช่ัวโมง 

- เพิ่มแหล่งรองรับการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ขยายเวลาเปิดหอสมุด เพิ่ม

สถานที่ในการอา่นหนังสือ เหมาะสมในการอ่านหนังสือในทศวรรษที่ 21 นี้ 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

- อยากใหเ้ปิดที่อ่านหนังสือ 24 ช่ัวโมง 

- หอพักบางหอค่อนขา้งเก่า ควรปรับปรุง 

- ตึกฟิสิกส์ควรปรับปรุงทั้งห้องเรียนและหอ้งน้ า 

- ช่วงสอบห้องสมุดควรเปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ขอหอ้งสมุดที่เปิด 24 ช่ัวโมง ขอเน็ต Jumbo plus ที่ไม่กระตุก 

- หอสมุดเปิดตลอด 24 ช่ัวโมง ช่วงก่อนสอบและช่วงสอบ 
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คณะบริหารธุรกิจ 

- อยากให้ห้องสมุดเปิด 24 ชม. ในช่วงสอบ อาจมีการแจกกาแฟ นม ในตอนดึก

เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือของนักศึกษาอย่าง เ ช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- อยากให้ห้องสมุดเปิดตลอด 24 ชม. และมีสถานที่อ่านหนังสือมากขึ้นกว่าเดิม 

การจราจรในมหาวิทยาลัยค่อนขา้งวุ่นวาย 

- อยากใหห้อสมุดเปิดนาน ๆ ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนสอบ 

- อยากใหช่้วงสอบ หอสมุดเปิด 24 ชม. เพราะล าบากเวลาออกไปอ่านหนังสือข้างนอกหอ 

- หอสมุดควรเปิด 24 ช่ัวโมง เพื่อการเรียนรูข้องนักศึกษา 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหลายอย่างในคณะควรปรับปรุงอย่างมาก 

- อยากให้สนับสนุนในด้านกีฬาของนักศึกษาปกติที่ไม่ใช่นักกีฬามากกว่านี้ เช่น สระว่าย

น้ าควรขยายเวลาให้นักศกึษาปกติได้เล่น หรอืแบ่งโซนนักกีฬา 

- เปิดหอ้งสมุด 24 ชม. ให้อ่านหนังสือช่วงสอบ 

- มีสนามเทนนิสมากขึ้น ส่งเสริมการออกก าลังกายในทุกคณะ 

- ควรปรับปรุงใหม้ีพื้นที่ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น เชน่ สระว่ายน้ า คอร์ทแบดมินตัน 

- ความสะดวกเรื่องอาคารที่จอดรถ การขนสง่ภายในมหาวิทยาลัย 

- ควรเพิ่มเวลาปิดตึกของห้องสมุดในช่วงสอบ midterm 

- จัดท าศูนย์ออกก าลังกายให้รองรับจ านวนนักศกึษา 

- อยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงหอพักในมหาวิทยาลัยมากกว่านี้เพื่อรองรับนักศึกษาชาย

ช้ันปีที่ 2-4 เหมอืนสถาบันอื่น ๆ หอ้งสมุดมีพื้นที่นอ้ยมากไม่พอ และ ITSC ยุงเยอะมาก 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

- ขอหอสมุดที่มีหนังสือเยอะกว่านี้ เพราะหนังสือบางเล่มที่จ าเป็นต่อสาขาวิชาไม่มีใน

หอสมุด 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรมีพื้นที่ส าหรับการท ากิจกรรมที่มากกว่านี้และอนุญาตให้ใช้

พื้นที่นั้นได้ตามความเหมาะสม เพราะบางกิจกรรมมหาวิทยาลัยจ ากัดขอบเขตการท า

กิจกรรมมากไป ท าใหม้ีพื้นที่ไม่เพียงพอ และหลักสูตรหรอืกระบวนวิชาต่าง ๆ คณะยัง

ไม่สามารถรองรับนักศึกษาต่างคณะได้อย่างเพียงพอ 

คณะนิติศาสตร์ 

- หอในควรมีแอรห์รอืพัดลมติดเพดาน 
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- หอในบางหอหอ้งเล็ก แตค่นพักมาก 

- อยากใหห้อ้งสมุดเปิด 24 ชม. ช่วงก่อนสอบ 1 เดือน 

- อยากได้ที่ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น อยากใหห้อสมุดมหีนังสือหลากหลายกว่านี้ 

- ควรมีหอ้งสมุดทุกคณะ และเพิ่มที่อ่านหนังสือ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- เปิดหอ้งสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกวัน 8.00 - 20.30 

คณะการสื่อสารมวลชน 

- สิ่งแวดล้อม พื้นที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ควรมีมากขึ้น และปรับปรุงบรรยากาศที่

เอือ้อ านวยต่อจติใจนักศึกษา 

- คณะการสื่อสารมวลชนไม่มีห้องสมุดให้ค้นคว้า ต้องไปใช้ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์

และคณะสังคมศาสตร์ อีกทั้งอุปกรณ์ยังไม่เต็มที่ อยากให้จัดหลักสูตรใหแ้น่นอนอย่าง

ในแขนงสื่อใหม่รุ่นพี่เรียนไม่เหมือนกัน อยากให้มีบุคลากรเพิ่มขึ้น และเพิ่มความสว่าง

เพื่อลดความเสี่ยงตอ่การเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคนื 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

- อ านวยความสะดวกในการอ่านหนังสือ ช่วงก่อนสอบ หรือเปิดพื้นที่ให้อ่านหนังสือ

โดยเฉพาะให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่หอในด้วย และ Internet ของมหาวิทยาลัยค่อนข้าง

มีปัญหา แต่ดีขึ้นมากแล้ว 

- ขอหอ้งสมุดขนาดใหญ่ เปิด 24 ช่ัวโมง 

- อยากให้มีการสร้างสถานที่ออกก าลังกายให้เพียงพอ เช่น สนามแบดมินตัน สนาม

เทนนิส 

- เพิ่มเวลาในการเปิดหอสมุดเพื่อให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือสืบค้นข้อมูลได้มากขึ้น และ

ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีเวลาเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึ้น 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

- หอ้งสมุดของคณะควรเพิ่มเวลาท าการในชว่งอ่านหนังสอืก่อนสอบ 

- อยากใหห้อสมุดมีบริการ 24 ช่ัวโมง 

- อยากให้เพิ่มสถานที่ไว้ส าหรับนักศึกษาได้อ่านหนังสือ โดยเฉพาะช่วงสอบ เนื่องจาก

สถานที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยท าให้นักศึกษาตัดสินใจไปอ่าน

ข้างนอก เช่น ร้านกาแฟ ซึ่งเปลืองเงนิมาก และไม่จ าเป็นที่นักศกึษาต้องจ่ายเงินจ านวนนั้น

เพื่อให้มทีี่อา่นหนังสือ ฝากทางมหาวิทยาลัย พิจารณาด้วย 
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ด้านภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

- มช. ควรมุ่งเน้นการเพิ่มมาตรฐานในการเรียน คุณภาพการศกึษา 

คณะสังคมศาสตร์ 

- หลายอย่างโดยรวมของ มช. ดีมาก แต่คิดว่าอยู่ในช่วงปรับปรุงจึงมีหลาย ๆ อย่าง

ดรอปลง แตเ่ชื่อว่า มช. จะมีการพัฒนาที่ดขีึน้กว่าอดีต 

- ดีใจที่ได้เรียน มช. 

คณะบริหารธุรกิจ 

- ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี่สรา้งให้ตนเองมอีนาคตที่ดีและดีขึ้นต่อ ๆ ไป 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยควรเปิดอิสระทางความคิดให้นักศึกษามากกว่านี้ และควรปรับเป็นสากล 

ไม่ตามการศึกษาไทย ควรเป็นมหาวิทยาลัยที่ก้าวน ามหาวิทยาลัยในประเทศมากกว่า

ในทุกด้าน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

- อยากให้เน้นคุณภาพนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาออกไปมากกว่าจ านวนเปเปอร์ที่

ตีพมิพ์ในแตล่ะปี 

 

ด้านอื่น ๆ 

 

คณะมนุษยศาสตร์ 

- ควรจัดการปัญหามลพิษทั้งของเสียและอากาศ 

- มีความเข้มงวดในการตรวจสอบผูท้ี่เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยมากกว่าที่เป็นอยู่ 

- สภาพจิตใจของนักศึกษามีผลอย่างมากต่อการเรียน 

- อยากใหใ้ส่ใจกับอาจารย์ผู้สอนดา้นภาษา (เพิ่มอาจารย์) 

- พัฒนาระบบการลงทะเบียน แจ้งระเบียบบังคับใหชั้ดเจน 

- อยากให้มีโครงการรับนักศึกษาเพิ่มเติม เพราะนักศึกษาที่จบสายศิลป์อยากศึกษาต่อ

ในสายวิทย์แตไ่ม่มโีอกาส จงึขอให้มีโอกาสรับนักศึกษาตามความสามารถ 
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คณะศึกษาศาสตร์ 

- ควรให้สิทธิ เสรีภาพ ในการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้ว มช. อย่าให้รุ่นพี่มาจ ากัดสิทธิมาก

เกินไป เพราะดูเหมอืนเด็กอนุบาล 

- ระบบการลงทะเบียนควรง่ายและสะดวก อีกทั้งไม่จ ากัดหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนได้ 

- ตั้งใจเรียนในห้อง พยายามมีสมาธิ จดจ่อ มีเวลาพักผ่อนบ้าง ไม่เครียด/ไม่คาดหวัง

อะไรที่มากเกินไป 

คณะสังคมศาสตร์ 

- อยากใหป้้ายคณะใหญ่กว่านี ้(ตอนนี้เล็กมากมองไม่เห็นเลย) 

- อยากได้ป้ายคณะใหม ่

คณะวิทยาศาสตร์ 

- ไม่ควรเปิดการสอนในชว่ง Summer (ร้อนและเปลืองค่าไฟ) 

- เรื่องการปรับปรุงถนนหรอืตึก ควรสร้างในชว่งที่ไม่ตรงกับช่วงสอบ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ประชาสัมพันธ์ทุนใหม้ากกว่านี้ 

- การลงทะเบียนเรียนควรเป็นแบบ Real Time เหมอืนเดิม สุ่มไม่คอ่ยเหมาะสมเท่าไหร่ 

- เจ้าหนา้ที่ไม่เต็มใจในการท าหนา้ที่ของตัวเอง แจ้งและแจกแจงรายละเอียดไม่ครบถ้วน 

คณะเกษตรศาสตร์ 

- ควรเว้นช่วงให้มีการอ่านหนังสือสอบ ตารางสอบควรกระจายวิชาที่ยากและเนื้อหา

หนัก ๆ ออกจากกัน 

คณะเภสัชศาสตร์ 

- หอในปิดเร็วไป กลับจากกิจกรรมไม่ทันเป็นส่วนมาก 

- ไม่สนิทใจกับอาจารย์ที่ปรึกษามากพอจะปรึกษาหลาย ๆ เรื่อง 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

- ควรจะพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ให้ไปด้วยกัน 

- ถ้าเราเป็นคู่ค้าซึ่งกันและกัน ควรก้าวและพัฒนาไปพร้อมกัน แต่หากฉันเป็นลูกค้าให้

เป็นลูกค้าที่ได้รับบริการที่ดีตามค่าตอบแทน อย่าเอาค่าตอบแทนไปพัฒนาเพื่อลูกค้า

ใน 5 ปีข้างหน้าเลย "Green and Clean CMU" เป็นสิ่งที่ดีส าหรับลูกค้าในอีก 5 ปี

ข้างหน้า แล้วลูกค้า 4 ปีปัจจุบัน คุณใหบ้ริการได้ดีตามความต้องการหรือยัง 

- ให้นักศึกษาได้พักผอ่น ไม่เครียด หาวิธีผ่อนคลายใหน้ักศึกษา 
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- พัฒนาระบบการขนส่งมวลชนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ และติดไฟให้มากขึ้น โดยเฉพาะจุดต่าง ๆ 

ของถนน ปริมาณรถรับส่งจากสวนดอกเข้ามช. 

คณะบริหารธุรกิจ 

- ตั้งใจเรียนในหอ้งให้มาก ๆ ขยันอ่านหนังสือ 

- เรื่องของตัวบุคคลเป็นหลัก เพระมหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกให้มากอยู่แล้ว 

แนะน าได้แค่ว่าอย่าให้ Burnout กับภาระงานและการเรียน ถ้าเป็นสิ่งที่ชอบจริงต้องท า

ได้ 

- อยากปิดเทอมแบบเดิม อยากหยุดสงกรานต์หรือไม่ก็เลื่อนสอบปลายภาคไปอีก 1 

สัปดาห์ เนื่องจากช่วงหยุดยาวเป็นช่วงรวมญาติ พากันไปเที่ยวพักผ่อน อยากให้หยุด 

อยากเที่ยวแบบสบายใจ ไม่อยากมากังวลสอบปลายภาค 

คณะนิติศาสตร์ 

- หอในควรปรับปรุงเวลาเข้า-ออก 

- มหาวิทยาลัยควรใส่ใจความปลอดภัยมากกว่านี้ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

- หว่งความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษา เนื่องจากซ่อมแซมถนน 

- อยากให้เปิดการเรียนการสอนแบบปกติเป็นแบบ AEC อยากให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้มากขึ้น 

- อยากใหม้หาวิทยาลัยเปิดเรียนแบบเดิม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- ทางมาคณะมดืมากในตอนกลางคนื ไฟไม่สว่างเลย 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

- เปลี่ยนการตัดเกรดให้เหมาะสม แตล่ะเกรดมีจ านวนเกรดเหมาะสมตามคะแนน 

- การศกึษาของวิชาชีพหากจัดอิงกลุ่มจะท าให้คนที่นอ้ยตกเกือบทุกวิชา 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อการเรียนและความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2) เปรียบเทียบระดับความผูกพัน

ต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตาม

เพศ กลุ่มสาขาวิชา และล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม  และ  3) วิเคราะห์ปัจจัยที่พยากรณ์ความผูกพัน

ต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชากรที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559 

จ านวน 35,977 คน (ประมาณการจากจ านวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศกึษา 2558)  

กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน จากนั้นได้ท าการส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 4,500 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน 4,048 

คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 ของแบบสอบถามที่ส่งไป หรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ั้งหมด  

เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1)  แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน เป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรและพฤติกรรมการเรียน 2) แบบวัดความผูกพันต่อการ

เรียน เป็นแบบวัดที่แปลจากแบบวัด Utrech’s Work Engagement Scale for Students (UWESS-

9) ของ Schaufeli and Bakker (2003) 3) แบบวัดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย เป็นแบบวัดที่

คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Mowday, Steers, and Porter (1996)  4) แบบวัดความเชื่อ

ในความสามารถของตนด้านการเรียน เป็นแบบวัดที่แปลจากแบบวัด Academic Efficacy ที่

พัฒนาโดย Midgley et al. (2000) 5) แบบวัดการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  เป็นแบบวัดที่แปลจาก

แบบวัด The purpose in life test-short form ของ Schulenberg, Schnetzer, and  Buchanan 

(2010)  6) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม เป็นแบบวัดที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดการ

สนับสนุนทางสังคม และ  7) แบบวัดการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เป็นแบบวัดที่คณะผู้วิจัย

สร้างขึ้นเองเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  



บทท่ี  5  สรุป อภปิรำยผลกำรวจิัย และข้อเสนอแนะ 

118 

การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ จ าแนกการวิเคราะห์ 

ดังนี้  1) ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อ

ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้สถิติ Pearson’s Product Moment Correlation  3) ท าการทดสอบค่าที 

(t-test) เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ  4) ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาและล าดับขั้นเฉลี่ย

สะสม  และ  5) การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์

ปัจจัยที่พยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 2,498 คน (ร้อยละ 61.7) เพศชาย จ านวน 1,550 คน 

(ร้อยละ 38.3)  ศึกษาอยู ่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์มากที่สุด จ านวน 

1,736 คน (ร ้อยละ  42.9)  รองลงมาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาว ิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1,336 คน (ร้อยละ  33.0) และ จ านวน 976 คน (ร้อยละ 24.1) 

โดยกลุ่มตัวอย่างศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด จ านวน 371 คน (ร้อยละ 9.2)  

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนน้อยที่สุด ศกึษาอยู่ในคณะสัตวแพทยศาสตร ์จ านวน  64 คน (ร้อย

ละ 1.6)   

ส าหรับข้อมูลพื้นฐานด้านพฤติกรรมการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยเฉลี่ยกลุ่ม

ตัวอย่างมีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 3.02  และมีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 มาก

ที่สุด จ านวน 2,017 คน (ร้อยละ 49.8) รองลงมาล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 จ านวน 

1,169 คน (ร้อยละ 28.9) และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50 จ านวน 745 คน  (ร้อยละ 18.4) กลุ่ม

ตัวอย่างมีจ านวนช่ัวโมงที่ท าการบ้าน/อ่านหนังสือเฉลี่ยต่อวัน 3.09 ช่ัวโมง และมีจ านวนช่ัวโมง

ที่ท าการบ้าน/อ่านหนังสือ 2-3 ช่ัวโมง มากที่สุด มจี านวน 1,094 คน (ร้อยละ 27.0)  รองลงมา 

คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ช่ัวโมง จ านวน 938 (ร้อยละ 23.2)  และ 8-9 ช่ัวโมง มีจ านวนน้อย
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ที่สุด 282 คน (ร้อยละ 7.0) ส่วนจ านวนช่ัวโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยเฉลี่ยต่อวัน คือ  

2.00 ช่ัวโมง โดยมีจ านวนช่ัวโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 

ช่ัวโมง จ านวนมากที่สุด มีจ านวน 1,769 คน (ร้อยละ 43.7)  รองลงมา 2-3 ช่ัวโมง จ านวน 

1,244 คน (ร้อยละ 30.7)  และมากกว่าหรอืเท่ากับ 10 ช่ัวโมง มีจ านวนน้อยที่สุด 102 คน (ร้อย

ละ 2.5) และกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเข้าชั้นเรียน มากกว่าร้อยละ 90 มากที่สุด จ านวน 

2,313 คน (ร้อยละ 57.1) รองลงมา คือ ร้อยละ 80-90 จ านวน 1,379 คน (ร้อยละ 34.1) และ

ต่ ากว่าร้อยละ 80  จ านวน 352 คน (ร้อยละ 8.7) กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเข้าห้องสมุด

เพื่อการค้นคว้าโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จ านวน 1-3 วัน มากที่สุด จ านวน 2,198 คน (ร้อยละ 

54.3)   รองลงมา คือ ไม่ห้องสมุดเข้าเลย จ านวน 839 คน (ร้อยละ 20.7)   เข้าห้องสมุด 4-6 

วัน จ านวน 793 คน (ร้อยละ 19.6)  และเข้าทุกวัน จ านวน 216 คน  (ร้อยละ 5.3)  และมีวิธีที่

ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ โดยการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด จ านวน 3 ,284 คน (ร้อยละ 

81.1) รองลงมา คอื การเข้าห้องสมุด จ านวน 586 คน (ร้อยละ 14.5) และถามอาจารย์ จ านวน 

136 คน (ร้อยละ 3.4) มีเพียงจ านวน 40 คน (ร้อยละ 1.0)  มีวิธีที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้

ใหม่ ๆ โดยการสอบถามเพื่อน รุ่นพี่ พ่อแม่ หรอืศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

ความผูกพันต่อการเรียน ผลการวิ เคราะห์  พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมม่ีความผูกพันต่อการเรียนอยู่ในระดับสูง นักศกึษามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

เพศชาย มีความผูกพันต่อการเรียนอยู่ในระดับสูง ส่วนนักศึกษาเพศหญิง  มีความผูกพันต่อ

การเรียนอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ ในกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   มีความผูกพันต่อการเรียนอยู่ ในระดับสูง   ส่วนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ มีความผูกพันต่อการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับคณะวิชา

และ/หรอืวิทยาลัยที่สังกัด พบว่า วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีความผูกพันต่อการเรียน

อยู่ในระดับสูงที่สุด นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศึกษาอยู่ในคณะวิจิตรศิลป์ คณะ

เกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน มีความผูกพันต่อการเรียน

อยู่ในระดับสูง ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศึกษาอยู่ในคณะอื่น ๆ  มีความผูกพันต่อ

การเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

 ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย  ผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยอยู่ ในระดับสูง และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูงที่สุด ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ มีความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง ส าหรับคณะวิชาและ/หรือวิทยาลัยที่สังกัด พบว่า นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศึกษาอยู่ในคณะวิจิตรศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะการสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

อยู่ในระดับสูงที่สุด สว่นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศึกษาอยู่ในคณะอื่น ๆ  มคีวามผูกพัน

ต่อมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์จ าแนกตามเพศ พบว่า ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยทุกปัจจัย มีอยู่ในระดับสูง 

ได้แก่ ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต การสนับสนุน

จากครอบครัว การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนจากเพื่อน  หลักสูตร

การศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนของอาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย  และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   

ส าหรับกลุ ่มสาขาวิชา พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศึกษาอยู่ในกลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาวิชามนุษยศาสตร์ -

สังคมศาสตร์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

เกือบทุกปัจจัย มีอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน การมี

จุดมุ่งหมายในชีวิต การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา การ

สนับสนุนจากเพื่อน   หลักสูตรการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนของอาจารย์ 

และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย  ยกเว้น ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พบว่า 

นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีอยู่ในระดับสูงที่สุด ส่วนนักศึกษา

ที่ศึกษาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 

มีอยู่ในระดับสูง  เมื่อจ าแนกตามล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน

ต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยทุกปัจจัย มีอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความเชื่อใน

ความสามารถของตนด้านการเรียน การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต การสนับสนุนจากครอบครัว การ

สนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนจากเพื่อน  หลักสูตรการศึกษา กิจกรรมเสริม
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หลักสูตร การสอนของอาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย และภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย  

 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

1.  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อการเรียนไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2.  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01)  

3.  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีความ

ผูกพันต่อการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01) เมื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ พบว่านักศกึษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแตกต่างจากนักศึกษา

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p .01) 

4.  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01) เมื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ พบว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแตกต่างจากกลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแตกต่าง

จากกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p .01) 

5.  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็น

รายคู่ พบว่านักศึกษากลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50 แตกต่างจากกลุ่ม

ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 2.51–3.00 และกลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p .01) นักศึกษากลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 2.51–3.00 แตกต่างจาก

กลุ่มที่มลี าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p .01) 

6.  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มีความผูกพัน

ต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

เป็นรายคู่ พบว่านักศึกษากลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50 แตกต่างจาก

กลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01) และนักศึกษา

กลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม 2.51–3.00 แตกต่างจากกลุ่มที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมมากกว่า 

3.00 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  (p .05) 
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7.  ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p .01) ปัจจัยทั้งสามสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนได้

ร้อยละ 45.1 (R2 = 0.451) เมื่อเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัย พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะ

ส่วนบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญล าดับที่ 1 สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความผูกพันต่อการ

เรียนได้มากที่สุด คือ ร้อยละ 33.9 ( R2 = .339)  ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 

ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียนและการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  มีค่าสัมประสิทธิ์

การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.265 และ 0.158  ตามล าดับ ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัย

ส าคัญล าดับที่ 2  สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนได้ร้อยละ 9.3 ( 

R2  = .093) ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาและการสนับสนุนจาก

ครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.260 และ .081  ตามล าดับ และ

ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยส าคัญล าดับที่ 3 สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความ

ผูกพันต่อการเรียนได้ร้อยละ 1.5 ( R2  = .015)  ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตร

การศึกษา   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย มีค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.108, 0.092,  และ 0.037  ตามล าดับ 

8.  ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01)  ปัจจัยทั้งสามสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 70.6  (R2 = .706) เมื่อเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัย พบว่า ปัจจัย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยส าคัญล าดับที่ 1 สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความผูกพัน

ต่อมหาวิทยาลัยได้มากที่สุด คือ ร้อยละ 34.8 ( R2 = .348) ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

ได้แก่ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การสอนของอาจารย์  กิจกรรมเสริมหลักสูตร หลักสูตร

การศึกษา และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย  มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐานเท่ากับ 0.467, 0.166, 0.122 0.102 และ 0.047 ตามล าดับ ปัจจัยคุณลักษณะส่วน

บ ุคคล เป ็นป ัจจ ัยส าค ัญล าด ับที ่ 2 สามารถอธ ิบายหร ือพยากรณ์ความผูกพ ันต ่อ

มหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 22.7 ( R2  = .227) ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชื่อ

ในความสามารถของตนด้านการเรียน  มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.053  

และปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยส าคัญล าดับที่ 3 สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความผูกพัน

ต่อมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 11.6 ( R2  = .116) ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจาก



บทท่ี  5  สรุป อภปิรำยผลกำรวจิัย และข้อเสนอแนะ 

123 

เพื่อนและการสนับสนุนจากครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.068

และ 0.054 ตามล าดับ 

 

อภิปรายผลการวจิัย 

  

 การอภิปรายผลการวิจัย ขอน าเสนอตามสมมตฐิานการวิจัย ดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ 1  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความ

ผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 

ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 1  บางส่วน  โดยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เพศชายและหญิง มคีวามผูกพันต่อการเรียนไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ Mohammad, Atagana, and Edawoke (2014) ที่ท าการวิจัยในกลุ่มนักเรียน

เพศชายและเพศหญิง  เพื่อศึกษาความแตกต่างในเรื่องของความเชื่อในความสามารถแห่งตน  

ความผูกพันต่อการเรียน  และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาชีววิทยา  ผลการวิจัยพบว่าไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในกลุ่มนักเรียนชายและหญิง ถึงแม้จะมีผลการวิจัยบางเรื่องที่

ระบุว่า ผู้เรียนที่มีเพศแตกต่างกัน  มีความผูกพันต่อการเรียนแตกต่างกัน (Kessels, Heyder, 

Latsch, & Hannover, 2014)  

การที่นักศึกษาเพศชายและหญิงในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความผูกพันต่อการเรียนที่

ไม่แตกต่างกันนั้น อาจพิจารณาได้จากการที่มหาวิทยาลัยมีการจัดประสบการณ์ในการเรียน

การสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และเพื่อนไม่

แตกต่างกัน  ดังจะเห็นได้จากการที่นักศึกษาทั้งสองเพศมีการรับรู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

ผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยในระดับสูง (ตารางที่ 6) ไม่ว่าจะเป็น

คุณลักษณะส่วนบุคคล  การรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัว  อาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อน  

ตลอดจนการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้  และอาจ

อธิบายได้ตามแนวคิดของ Anderman (1999 cited in King, 2016) ที่ได้เสนอแบบจ าลอง 

Social-Motivational Model ที่กล่าวว่า การรับรู้ทางสังคมของผู้เรียนมีบทบาทในการสร้าง

ผลลัพธ์ทางการเรียน (learning outcomes) ของผู้เรียน  Anderman มุ่งเน้นกลุ่มบุคคลสามกลุ่ม

ที่เป็นบุคคลส าคัญในแง่ที่จะมีอิทธิพลต่อการเรียน ได้แก่  พ่อแม่ผู้ปกครอง  ครู  และเพื่อน  ซึ่ง

สอดคล้องกับ  Appleton, Christenson, and Furlong (2008)  ที่เสนอแบบจ าลองความผูกพัน
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ของผู้เรียน  4  ประเภท ที่มีบริบท (contexts) หรอืปัจจัย  3  ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน

เหล่านั้น  ได้แก่ ครอบครัว  เพื่อน และสถานศกึษา  ดังนัน้ การที่ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนทาง

สังคมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง  ครู  และเพื่อน จะส่งผลต่อการมีความผูกพันต่อการเรียน  

แรงจูงใจ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงได้ (King & Ganotice, 2014; Martin & Dawson, 

2009 cited in King, 2016) 

ในส่วนของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย  ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า  

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่าง

กัน  เนื่องจากพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพศชายและหญิง  มีความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่านักศึกษาเพศชายมีค่าเฉลี่ยความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยน้อยกว่านักศึกษาเพศหญิง ผลการวิจัยครั้งนี้  มีความสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Fernández-Zabala, Goñi, Camino, and  Zulaika (2016)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับความ

ผูกพันต่อโรงเรียนโดยอาศัยบริบททางครอบครัวและบริบทของสถานศึกษา พบว่า  นักเรียน

เพศหญิงมีคะแนนในด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  ความผูกพันต่อ

สถานศึกษาในด้านของความผูกพันเชิงอารมณ์ (emotional engagement) และความผูกพันเชิง

พฤติกรรม (behavioral engagement) มากกว่านักเรียนชาย  และผลการวิจัยของ Wang and 

Eccles (2011) ที่พบว่า นักเรียนเพศชายและหญิงมีความผูกพันต่อสถานศึกษาแตกต่างกันใน

ด้านความผูกพันเชิงพฤติกรรมและเชิงอารมณ์ความรู้สึก  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยอื่น ๆ ที่

ให้ผลในทิศทางเดียวกัน (Johnson et al., 2001; Voekl, 1997 cited in Wang, Willett, & Eccles, 

2011) และเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ Teoh, Abdullah, Roslan, and Daud (2013) ที่

ท าการส ารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศมาเลเซีย  

ผลการวิจัยตามสมมติฐานนี้ อาจจะอธิบายได้โดยอิงบทความวิจัยของ Gutiérrez, 

Tomás, Romero, and Barrica (2017) ที่พบว่าการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  

เพื่อน และครู  มีอิทธิพลอย่างมากต่อความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียน  และงานวิจัย  

Fernández-Zabala et al (2016) ได้บ่งชีถ้ึงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเพศว่า ผู้เรียนเพศหญิง

มีการรับรู้การได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่า และมีระดับของความผูกพันต่อ

สถานศึกษามากกว่าผู้เรียนเพศชาย  ประสบการณ์เชิงสังคมที่เกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุน

จากเพื่อนที่แตกต่างกัน อาจมีบทบาทท าให้ผู้เรียนที่เป็นเพศหญิงและชายมีความผูกพันต่อ

สถานศกึษาแตกต่างกัน ทั้งในแง่ของปริมาณและบทบาทของความแตกต่างทางเพศที่เกี่ยวข้อง

กับการสนับสนุนทางสังคม โดยเพศหญิงจะมีลักษณะของพฤติกรรมระหว่างบุคคลที่มุ่งเน้น
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การพูดแสดงความรู้สึกมากกว่า  ใส่ใจในเรื่องของความอบอุ่นใจระหว่างกัน  ตลอดจนมี

แนวโน้มของการแสวงหาความใกล้ชิดผูกพันมากกว่าเพศชาย (Olson & Shultz, 1994 cited in 

Matud, Ibañez, Bethencourt, Marrero, & Carballeira, 2003)  จึงอาจเป็นสิ่งที่อธิบายได้ถึง

ความแตกต่างของความรู้สึกผูกพันต่อมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาเพศหญิงและเพศชาย 

 

สมมติฐานที่ 2  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 

จะมีความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน  

ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 ที่ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกลุ่ม

สาขาวิชาที่แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่าง

กัน  โดยอาจอธิบายได้จากตัวแปรความผูกพันต่อการเรียนที่พบผลคล้ายคลึงกับงานวิจัยครั้งนี้ 

กล่าวคือ การศึกษาของ Schoffstall, Arendt, and Brown (2013) ที่ศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่ม

นักศึกษาสาขาวิชาการบริการ (hospitality) และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พบว่า มีความ

ผูกพันต่อการเรียนแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมการเข้าพบปรึกษางานกับอาจารย์เกี่ยวกับ

โครงงานและกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับรายวิชาที่เรียน  และการเตรียมตัวในการเข้าช้ันเรียน  โดยที่

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจมพีฤติกรรมดังกล่าวน้อยกว่านักศึกษาสาขาวิชาการบริการ

อย่างมีนัยส าคัญ  จากผลการวิจัยดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่ว่าเนื้อหาวิชาและรูปแบบการ

เรียนการสอนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน อาจท าให้นักศึกษามีความผูกพันต่อการเรียนแตกต่าง

กันได้   

ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อการเรียนในกลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์   

พบว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อการเรียน

มากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ อาจจะอธิบายได้จากรายงาน

ประจ าปีผลการส ารวจความผูกพันของนักศึกษาในระดับชาติ (National Survey of Student 

Engagement หรอื NSSE) ที่จัดท าขึน้ในปี คศ. 2010 (National Survey of Student Engagement, 

2010)  โดยส ารวจมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมากกว่า 1,400 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

แคนาดา  ซึ่งส่วนหนึ่งของผลการส ารวจนีไ้ด้แสดงรูปแบบที่เด่นชัดของความผูกพันต่อการเรียน

ของนักศึกษา 4 กลุ่ม ที่เป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกา ได้แก่  ชีววิทยา  

การบริหารธุรกิจ  ภาษาอังกฤษ และจิตวิทยา  หนึ่งในข้อค้นพบที่น่าสนใจก็คือ นักศึกษา

สาขาวิชาชีววิทยามีพฤติกรรมที่แสดงความผูกพันต่อการเรียนในด้านการทบทวนท่องจ า
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รายวิชาที่เรียน การใช้เวลามากกว่า 11 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ในการเตรียมตัวก่อนเข้าช้ันเรียน ซึ่ง

พบพฤติกรรมนี้มากกว่านักศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ  เมื่อมาพิจารณาในรายละเอียดผลการ

ส ารวจของสาขาวิชาชีววิทยา  การส ารวจดังกล่าวพบผลที่น่าสนใจว่านักศึกษาสาขาวิชา

ชีววิทยามแีนวโน้มในการท าการศกึษาวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในคณะ  มพีฤติกรรมการใชเ้วลาที่

มากส าหรับบทเรียน  การช่วยทบทวนบทเรียนให้แก่เพื่อนร่วมช้ันและมีการพูดคุยเกี่ยวกับ

อาชีพในอนาคตกับอาจารย์  ซึ่งแตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ดังที่แสดงใน

ผลการส ารวจว่า แม้จะมีความผูกพันต่อการเรียนที่ดีในบางด้าน แต่ก็เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มี

พฤติกรรมการท างานนอกมหาวิทยาลัย (off-campus job) มากที่สุด  ในขณะที่ผลการส ารวจ

ในกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่พบว่าไม่ได้มีความผูกพันสูงกว่านักศึกษาสาขาวิชา

อื่น ๆ แต่จะมีลักษณะเฉพาะตัวของการเรียนที่มีความลุ่มลึก (deep approaches) อาทิ การ

ท างานเขียนตามที่ได้รับมอบหมาย  การวิเคราะห์ หรอืการประเมินบทวิจัยหรอืหนังสือที่อา่น    

ข้อค้นพบจากการส ารวจ NSSE ดังกล่าว แม้จะไม่ได้มีการจ าแนกออกเป็นกลุ่ม

สาขาวิชา 3 กลุ่มที่เป็นรูปแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมหาวิทยาลัยหลายแห่งใน

ประเทศไทย  แต่ได้ให้ข้อมูลที่น ามาอธิบายผลการวิจัยครั้งนี้ได้ว่า ลักษณะการจัดการเรียนการ

สอน  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และลักษณะเฉพาะของเนื้อหาในแต่ละ

สาขาวิชาอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้นักศึกษามีความผูกพันต่อการเรียนแตกต่างกัน  เช่น การที่

นักศกึษาสาขาวิชาชีววิทยามีการเรียนการสอนทั้งในหอ้งเรียนและในห้องปฏิบัติการ  ตลอดจน

มีความร่วมมือกับอาจารย์ในการท าวิจัยท าให้มีการใช้เวลาในการปฏิสัมพันธ์ การพูดคุย

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน  งานวิจัยทดลองในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการวางแผนอาชีพ

ในอนาคต  ในขณะที่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ อย่างเช่น  สาขาวิชาการ

บริหารธุรกิจหรอืสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างออกไป 

เช่น การใช้เวลาอยู่กับตนเองค่อนข้างมากในการอ่านหรือการท างานที่ได้รับมอบหมายเป็น

รายบุคคล  ตลอดจนการมพีฤติกรรมการท ากิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของการศกึษา

ในมหาวิทยาลัย อย่างเช่น  การท างานหรอืท าธุรกิจอื่น ๆ ของตนเอง 

ส่วนผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีค่าเฉลี่ยความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยมากกว่ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์และยังมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูงที่สุดนั้น อาจ

พิจารณาจากพื้นฐานของกลุ่มสาขาวิชาที่มีบริบทด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่

แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มสาขาวิชา  ดังเช่น การวิจัยของ แพรวพรรณ  โสมาศรี (2556)  ที่
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ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของนิสิตในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และได้เสนอว่านิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งโดย

บริบทของกลุ่มสาขาวิชาท าให้นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชานี้มีระยะเวลาเรียนที่แตกต่างไปจาก

กลุ่มสาขาวิชาอื่น ๆ อาทิ แพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัช

ศาสตร์  ที่ต้องใช้เวลาเรียนมากถึง 6 ปี  ในขณะที่กลุ่มสาขาวิชาอื่น ๆ ใช้เวลาเรียน 4-5 ปี และ

ยังอาจอธิบายได้โดยพิจารณาจากการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพที่มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมของวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติที่มีความใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผูส้อนและผู้เรียนที่ค่อนข้างสูง  จึงอาจเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดนักศึกษา

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยมากและอยู่ใน

ระดับสูงที่สุด 
 

สมมติฐานที่ 3  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมแตกต่าง

กัน จะมีความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน  

ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีล าดับขั้น

เฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

แตกต่างกัน  จากการวิจัยในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของ Frederick (1977) พบว่า 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีการใช้เวลากว่า 75% ในการเรียน แต่นักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามีการใช้เวลาเพียง 51% ในการเรียนเท่านั้น  หากพิจารณาด้าน

พฤติกรรมการใช้เวลาในการเรียนสามารถสะท้อนถึงความผูกพันต่อการเรียนของผู้เรียน  

ผลการวิจัยดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ล าดับขั้นเฉลี่ย

สะสม) ที่แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อการเรียนที่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย

เกี่ยวกับความผูกพันต่อการเรียนกับการประสบความส าเร็จในการเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์ของ Ketonen, Haarala-Muhonen, Hirsto, Hänninnen, 

Wähälä, and Lonka (2016)  ที่เสนอว่า  ในกลุ่มผู้เรียน  3  ประเภท  ได้แก่  ผู้เรียนที่มีความ

ผูกพันต่อการเรียน  (engaged students) ผู้เรียนที่ไม่มีความผูกพันต่อการเรียน (disengaged 

students) และผู้เรียนที่ไม่แน่ใจในตนเอง (undecided students) พบว่าผู้เรียนที่มีความผูกพันต่อ

การเรียนประสบความส าเร็จมากที่สุด ทั้งในแง่ของผลล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมและหน่วยกิตสะสม 

และการวิจัยของ Casuso-Holgado, Cuesta-Vargas, Moreno-Morales, Labajos-Manzanares, 
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Barón-López, and Vega-Cuesta (2013) ที่ศึกษาในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย Malaga ใน

ประเทศสเปน โดยเก็บข้อมูลในกลุ่มนักศึกษาในวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ (health sciences)  

ได้แก่ สาขาวิชาการพยาบาล  กายภาพบ าบัด และ กิจกรรมบ าบัด  พบว่า มีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กันอย่างมากระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความผูกพันต่อการเรียนของ

นักศึกษา ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การมีความผูกพันต่อการเรียนนั้น คือ การที่ผู้เรียนมีการให้

ความหมายต่อตนเอง (personal meaning) และการมีแรงจูงใจในการเรียน  มีความเต็มใจและ

ความสามารถในการก ากับตนเอง  การที่ผู้เรียนมีการให้ความหมายต่อตนเองจะเป็นสิ่งที่

กระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจและยึดมั่นต่อสิ่งท้าทายต่าง ๆ   ความสนใจของนักศึกษานั้น อาจ

แสดงออกต่อเนื้อหาวิชาที่เรียนหรือบางคนอาจมีความสนใจต่อความรู้ที่จะน าไปใช้ประกอบ

อาชีพในอนาคต  แต่ไม่ว่าจะเป็นความสนใจในแบบใดก็ตาม  พบว่าผู้เรียนในทั้งสองแบบ

ประสบความส าเร็จมากกว่าผูเ้รียนที่ยังคงคน้หาความหมายต่อตนเองในการเรียน 

ในส่วนของล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมกับความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยนั้น  มีงานวิจัยหลาย

เรื่องที่ระบุว่า  ผู้เรียนที่มีความผูกพันต่อสถาบันการศึกษาในระดับสูง จะได้ล าดับขั้นเฉลี่ย

สะสมที่สูงกว่า  และมีแนวโน้มที่จะส าเร็จการศึกษาได้มากกว่าผู้เรียนที่มีความผูกพันต่อ

สถาบันน้อยกว่า (Rechly & Christenson, 2006 ; van Rooij, Jansen, & van de Grift, 2017) 

ความเกี่ยวข้องกันระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม) กับความผูกพันต่อ

สถาบันการศึกษาได้ถูกกล่าวไว้ในบทความวิจัยของ Wonglorsaichon, Wongwanich, and 

Wiratchai (2014) ที่ว่า หากครูหรือสถาบันการศึกษาสามารถส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้  

จะช่วยให้ผูเ้รียนพัฒนาความรู้สึกผูกพันต่อสถาบันการศกึษา ซึ่งจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ดี  บทบาทของครูและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีบทบาทในการเพิ่มพูน

ความผูกพันต่อสถาบันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้  (Ryzin, 2011; Ryzin, 

Gravely, & Roseth, 2007 cited in   Wonglorsaichon, Wongwanich, & Wiratchai, 2014) การที่

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  ความพึงพอใจในการเรียน

และกิจกรรมต่าง ๆ อันจะส่งผลตอ่ความรูส้ึกผูกพันต่อสถาบันการศกึษาได้ในที่สุด 

หากพิจารณาความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา  ในแง่ของความผูกพันต่อองค์การ 

(organizational commitment)  ความผูกพันของสมาชิกต่อองค์การเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ชี้วัด

ความส าเร็จขององค์การ  เพราะความผูกพันนั้นจะช่วยเพิ่มผลผลิตของงานให้สูงขึ้น  และลด

อัตราการลาออกจากองค์การ  สถาบันการศึกษาคือองค์การทางสังคมที่มีมุมมองเช่นเดียวกับ

องค์การต่าง ๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมความผูกพันของ
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นักศึกษาต่อสถาบันเช่นกัน  (Davidson, Beck, & Grisaffe, 2015)  ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

จงึเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สามารถใช้พยากรณ์การคงอยู่หรอืลาออกจากมหาวิทยาลัยได้ กล่าวคือ 

นักศึกษาที่มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยสูง มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความ

ผูกพันต่ า มีแนวโน้มที่จะลาออกจากมหาวทิยาลัยก่อนที่จะส าเร็จการศกึษา 
 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 4  พบว่าได้รับการ

สนับสนุน กล่าวคือ ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับ

มหาวิ ทยาลั ยสามารถร่ วมกั นพยากรณ์ความผูกพั นต่ อการ เ รี ยนของนั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01) โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความ

ผูกพันต่อการเรียนได้ร้อยละ 45.1 (R = 0.672 ; R2 = 0.451)  การทดสอบนัยส าคัญของ R2   

พบว่า  ค่า  F =  254.898 (p .01) ปัจจัยที่สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความผูกพันต่อการ

เรียนได้มากที่สุด คือ ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล รองลงมา คือ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โดยสามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนได้ร้อยละ  

33.9, 9.3 และ 1.5 ตามล าดับ  

ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความผูกพันต่อการเรียน คือ ความ

เชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน รองลงมา คือ การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต สามารถ

อธิบายได้ว่า ความผูกพันต่อการเรียนเป็นแนวคิดที่พัฒนาต่อเนื่องจากความผูกพันต่องาน 

(work engagement) ตามมุมมองของ Schaufeli และคณะ ซึ่งอาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลที่ว่า

ภารกิจที่ต้องกระท าในการเรียนถือได้ว่าเป็นการท างานชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าฟังการ

บรรยาย การท างานที่อาจารย์มอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกจากนั้น 

นักศึกษาก็มีบทบาทเช่นเดียวกับพนักงานในองค์การที่จะต้องท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น 

การสอบให้ผ่านทุกกระบวนวิชา การท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามก าหนดเวลา ฯลฯ 

(Salanova et al., 2010) ดังนั้น นักศึกษาที่มีความผูกพันต่อการเรียนจะแสดงออกถึงการมีพลัง

ในการเรียนในระดับสูง มีความมุ่งมั่นเข้มแข็งในการเรียน การอุทิศตนเพื่อการเรียนอย่างแน่น

แฟ้น เห็นความส าคัญของการเรียนและมีความกระตือรือร้น มีจิตใจจดจ่อกับการเรียน มี

ความสุขกับการท ากิจกรรมการเรยีนต่าง ๆ  
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ตามแนวคิดของแบบจ าลองข้อเรียกร้อง-ทรัพยากรในงาน (The job demands-

resources: JDR model) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับความผูกพันต่อการเรียน กล่ าวคือ 

ทรัพยากรส่วนบุคคล เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียน  ทรัพยากรส่วนบุคคล 

ในการศกึษาวิจัยครั้งนี ้คือ ความเชื่อในความสามารถของตน (self-efficacy) ซึ่ง Phan and Ngu 

(2014) พบว่าความผูกพันต่อการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่อในความสามารถ

ของตน อาจกล่าวได้ว่า ความส าเร็จของบุคคลจ าเป็นต้องอาศัยการทุ่มเทความพยายามและ

ความยืนหยัดในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ความเชื่อในความสามารถของตนท าให้บุคคลรู้สึกว่า

ตนเองมีความสามารถในการควบคุมและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ( Bakker, 

Demerouti, & Sanz-Vergel, 2014)   ในมุมมองของการศึกษาเล่ า เ รี ยน  ความ เ ชื่ อ ใน

ความสามารถของตนด้านการเรียน เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษา หากนักศึกษารับรู้ว่าตนเองมีความสามารถที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

ให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมาย (Midgley et al., 2000) ความเชื่อนี้จะส่งผลต่อความทุ่มเทและความ

ยืนหยัดต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเรียน ดังนั้น นักศึกษาที่มีความเชื่อในความสามารถของตน

ด้านการเรียนจะรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ และรู้สึกว่าความยากล าบากใน

การเรียนนั้นเป็นความท้าทายที่สามารถเอาชนะได้  นักศึกษาที่มีระดับความเชื่อใน

ความสามารถของตนด้านการเรียนสูงจะมีความทุ่มเทพยายามมากกว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตน

ปรารถนา และมีความยืนหยัดอดทนมากกว่า เมื่อต้องเผชิญกับความยากล าบากในการเรียน 

(Schunk & Zimmerman, 2006)  

ในทางตรงกันข้าม นักศึกษาที่ขาดความเชื่อในความสามารถด้านการเรียนจะยอมแพ้

ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยไม่พยายามต่อสู้หรือหาหนทางแก้ไขปัญหา (Salanova, Schaufeli, 

Martínez, & Bresó, 2010) ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ Salanova, Lorente, 

Chambel, and Martínez (2011) ที่พบว่าความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียนมี

อิทธิพลต่อการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ความผูกพันต่อการเรียน และผลการเรียนของ

นักศึกษา และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ Ouweneel, LeBlanc, and Schaufeli (2011) ซึ่ง

พบว่านักศกึษาที่มีความเชื่อในความสามารถของตนในระดับสูง มคีวามหวังและการมองโลกใน

แง่ดจีะมีความผูกพันต่อการเรียนอยู่ในระดับสูงที่สุด  

นอกจาก ความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียนจะมีอิทธิพลต่อความผูกพัน

ต่อการเรียนแล้ว ยังพบว่าการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนด้วย 

การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต หมายถึง การที่บุคคลมีความตระหนักรู้ในตนเองว่า ตนเองต้องการจะ
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กระท าสิ่งใดที่มีความส าคัญหรือมีความหมายต่อตนเองให้บรรลุผลส าเร็จ  ซึ่งหากนักศึกษามี

จุดมุ่งหมายในชีวิต ก็จะท าให้การเรียนเป็นสิ่งที่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับชีวิตของตน การ

วิจัยในอดีตพบว่า การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภาคภูมิใจในตน

และความเชื่อในความสามารถของตน (DeWitz, Woolsey, & Walsh, 2009) ดังนัน้ อาจกล่าวได้

ว่า บุคคลที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตจะมีความตระหนักรู้ในตนเองว่า ตนเองต้องการจะกระท าสิ่งใด

ที่มีความส าคัญหรือมีความหมายต่อตนเองให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งจะท าให้บุคคลใช้ทรัพยากร

ส่วนตัว เช่น เวลา พลังงาน และความพยายาม เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายชีวิต จึงมีความเป็นไปได้

ที่ว่า นักศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต จะเห็นว่าการเรียนเป็นสิ่งที่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับ

ชีวิตของตน จึงใช้ความพยายามและความมุมานะในการเรียน  ท าให้นักศึกษามีความผูกพันต่อ

การเรียน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Greenway (2006)  ที่พบว่า การมี

จุดมุ่งหมายในชีวิตมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันต่อการเรียน และยังสอดคล้องการวิจัยใน

อดีตที่ได้พบว่า ผู้ที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตจะมีความภาคภูมิใจในตน ความเชื่อในความสามารถ

ของตน และความผูกพันต่อการศกึษามากขึ้น (Molasso, 2006; DeWitz et al., 2009)  

ส าหรับปัจจัยทางสังคมที่มีอทิธิพลสูงสุดต่อความผูกพันต่อการเรียน คือ การสนับสนุน

ทางสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษา รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว กล่าวได้

ว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล 

เนื่องจากบุคคลจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น การได้รับการยอมรับ ยก

ย่อง ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ก่อใหเ้กิดความรูส้ึกไว้วางใจ มีความมั่นคงทางจิตใจ 

และรู้สกึว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและความสุขในชวีิต  

การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น การสนับสนุนทางสังคมจะช่วยให้นักศึกษาปรับตัวให้

เข้ากับชีวติในมหาวิทยาลัยและช่วยให้มวีุฒิภาวะทางจิตใจ และยังมคีวามส าคัญต่อความส าเร็จ

ในการเรียน  การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน

ทุกระดับการศึกษา (De la lglesia, Stover, & Liporace, 2014) และยังมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการปรับตัว (Demaray, Malecki, Davidson, Hodgson, & Rebus, 2005) ผลการวิจัย

ครั้งนี ้พบว่า การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษามีอทิธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียน สามารถ

อธิบายได้ว่า อาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญต่อการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา และยัง

มีความส าคัญต่อความส าเร็จทางการศึกษาและการด าเนินชีวิตของนักศึกษา บทบาทหน้าที่

ของอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ การปลูกฝัง

พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ตลอดจนการแนะน าการใช้ชีวิตใน
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มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขจนส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ในด้านความสัมพันธ์กับนักศึกษา

คือ การมีปฎิสัมพันธ์กับนักศึกษา ดูแลเอาใจใส่ ใกล้ชิด สนิทสนม แสดงความรัก ความหวังดี 

และพร้อมให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้ก าลังใจ ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะท าให้

นักศึกษาเกิดความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พึงพอใจเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกัน และพึงพอใจ

ในการเรียน และการท ากิจกรรม ท าให้นักศึกษามีสุขภาพจิตดี ขยันขันแข็งในการเรียน มี

พฤติกรรมด ี(นวลละออ สุภาผล, 2541) การวิจัยของ สมบัติ แสงพล,  พนิดา สังฆพันธ์,   ยุพดี 

เจริญสว่าง, และณฐาภพ เสชัง (2554) พบว่า บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษามีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1-3 และช้ันปีที่ 4-6 อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ส่วนงานวิจัยของ Young-Jones, Burt, Dixon, and Hawthorne (2012) ได้

ท าการศึกษา เรื่อง “การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ : มีผลต่อความส าเร็จของนักศึกษาจริง

หรือไม่?” ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

การเสริมสร้างพลังทางจิตใจของอาจารย์ที่ปรึกษา ความรับผิดชอบของนักศึกษา การรับรู้

ความสามารถของนักศึกษา ทักษะการเรียนของนักศึกษา และการรับรู้การสนับสนุน มี

ความสัมพันธ์อย่างมนีัยส าคัญกับการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการตอ่ความส าเร็จของนักศึกษา  

นอกจากนี้ งานวิจัยของ Mu and Fosnacht (2016) ยังพบว่าประสบการณ์การให้

ค าปรึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมและการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับผลการ

เรียนรู้ที่ได้รับ และยังพบว่าบรรยากาศการให้ค าปรึกษาของสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์

ทางบวกกับผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ทั้งนี้ สามารถอธิบายตามแบบจ าลองความผูกพันของผู้เรียน

ของ Appleton et al (2006) ที่อธิบายว่า ความผูกพันของผู้ เรียน ( student engagement) 

ประกอบไปด้วย ความผูกพัน 4 ประเภท ได้แก่  ความผูกพันต่อการเรียน (academic) ความ

ผูกพันเชิงพฤติกรรม (behavioral) ความผูกพันเชิงความคิด (cognitive) และความผูกพันทาง

จิตใจ  (psychological)  ที่มีปัจจัยบริบททางสังคมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน 3 ปัจจัย  ได้แก่ 

ครอบครัว เพื่อน และสถานศึกษา ทั้งนี้ขอบข่ายของการให้ค าปรึกษาจะเกี่ยวข้องกับ

สถาบันการศึกษาโดยตรง ระบบการให้ค าปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ ย่อมท าให้

นักศึกษามีความผูกพันต่อการเรียน ด้วยการกระท าหรือพฤติกรรมเชิงบวก  เช่น การเข้าช้ัน

เรียน การทุ่มเทกับการเรียน มีความพยายาม ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความใส่ใจในการ

เรียน พฤติกรรมเหล่านี้ย่อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการเรียนของนักศึกษา (Salanova, 

Llorens, Cifre, MartÍnez, & Schaufeli, 2003; Salanova et al., 2010) และยังท าให้นักศึกษา

ประสบความส าเร็จในการศกึษา (Carini, Kuh, & Klein, 2006; Salanova, Schaufeli, Martíneza, 
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& Bresó, 2010)  สามารถจัดการกับความเครียดในการเรียนได้ดี (Bruce, Omne- Pontén, & 

Gustavsson, 2010)  

ผลการวิจัย ยังพบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลต่อความผูกพัน

ต่อการเรียน สามารถอธิบายได้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมอันดับแรกที่มีความใกล้ชิด

และสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ดี ครอบครัวมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู ให้

ความรักและความอบอุ่น เสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และ

สังคม การศึกษาของ Aumeboonsuke (2016 อ้างใน พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2559) พบว่าเด็กที่ได้รับ

การสนับสนุนจากพ่อแม่ในด้านต่าง ๆ จะมีระดับความสุขมากกว่าการสนับสนุนจากเพื่อน และ

การได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ยังส่งผลต่อการมีความเชื่อในความสามารถของตน ( self-

efficacy) ที่สูงขึน้ตามมาด้วย อาจจะกล่าวได้ว่า ครอบครัวเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่มผีลต่อความ

ผูกพันของผู้เรียน ครอบครัวมีบทบาทในการสนับสนุนผูเ้รียนในการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริม

การเรียนรู้ การตั้งเป้าหมายและความคาดหวัง การดูแลชี้แนะ ตลอดจนจัดหาทรัพยากรที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ (Appleton  et al., 2006)  หลักฐานการวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่าง

พ่อแม่หรือผูป้กครองกับเด็กมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Furrer & 

Skinner, 2003; Sirin & Rogers-Sirin, 2004) และการศึกษาวิจัยของ ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่ง

วัฒนา, และธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2553) พบว่าการสนับสนุนของครอบครัวสามารถร่วม

ท านายพฤติกรรมการเรียนที่ดขีองนักเรียน  

ส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น งานวิจัยของ  Cutrona, Cole, Colangelo, 

Assouline, and  Russell (1994) พบว่า การสนับสนุนจากผู้ปกครองสามารถพยากรณ์ล าดับขั้น

เฉลี่ยสะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้งนี้อาจจะอธิบายได้ว่า 

นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือผู้ปกครองจะมีแรงจูงใจในการเรียน  มีความ

มุ่งมั่น กระตือรือร้น เห็นความส าคัญของการเรียน และร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียน ท าให้มีผลต่อล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม  ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fall 

and Roberts (2012) ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและอาจารย์ สามารถ

พยากรณ์การรับรู้ของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตนและความรู้สึกด้านอารมณ์ที่มีต่อโรงเรียน  

และยังพยากรณ์ความผูกพันต่อโรงเรียนด้านพฤติกรรมและด้านการเรียน รวมทั้ งผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ Jayarathna (2014) ที่พบว่า การสนับสนุนทาง

สังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ
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ในส่วนของปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความผูกพันต่อการเรียน 

คือ หลักสูตรการศึกษา  รองลงมา คือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  และสิ่งอ านวยความสะดวก

ของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ กล่าวได้ว่า หลักสูตรการศึกษา  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  และสิ่ง

อ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลั ย เป็นปั จจั ยบริบททางสั งคมที่ เ กี่ ย วข้องกับ

สถาบันการศกึษาที่มอีิทธิพลต่อความผูกพันของผู้เรยีน (Appleton et al., 2006) ความพึงพอใจ

ต่อสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อการเรียนของนักศึกษาด้วย กล่าวคือ 

นักศึกษาที่มีความพึงพอใจมากต่อสถานศึกษาจะมีความผูกพันต่อการเรียนมากด้วยเช่นกัน 

(Caliskan & Mercangoz, 2013)  

หลักสูตรการศึกษานับว่ามีความส าคัญส าหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ หลักสูตร

การศึกษา หมายถึงแผนการเรียนหรือเนื้อหารายวิชาที่จัดเตรียมไว้อย่างมีระบบเพื่อให้ผู้เรียน

ได้ศกึษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ นอกจากหลักสูตรจะระบุถึงสิ่งที่คาดหวังใหเ้กิดขึน้กับผู้เรียน 

รวมถึงแนวทางในการจัดให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์แล้ว หลักสูตรยังเป็นสิ่งที่จะ

ก าหนดแนวทางในการประกอบอาชีพของผู้เรียนด้วย งานวิจัยของ กิตติภณ กิตยานุรักษ์ (2552)  

พบว่า หลักสูตรการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินเลือกเข้าศึกษาต่อ

ของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร คูพิมาย (2550) ที่พบว่าหลักสูตรการศึกษา

หรือสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เปิดสอนที่ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Ketonen, Haarala-Muhonen, Hirsto, Hänninnen, 

Wähälä, and Lonka (2016) ที่ท าการศกึษาความผูกพันต่อการเรียนกับการประสบความส าเร็จ

ในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์  พบว่าผู้เรียนที่ไม่มีความผูกพัน 

(disengaged students) จะไม่มีความเชื่อมั่นต่อทางเลือกในอาชีพของตน  ไม่เห็นความส าคัญ

ของสาขาวิชาที่เรียน  ส่วนผู้เรียนที่แปลกแยก (alienated students) จะไม่มีความเชื่อมั่นต่อ

ทางเลือกในอาชีพและไม่สนใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน  Ketonen และคณะ อธิบายว่า ผู้เรียนทั้ง

สองแบบมีปัญหาในการก ากับตนเองในการเรียน มีความผูกพันต่อการเรียนต่ า จากงานวิจัย

ดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าหากหลักสูตรการศึกษาที่นักศึกษาเลือกตรงหรือสอดคล้องตาม

ความต้องการ นักศึกษามีความสนใจ เห็นความส าคัญของสาขาวิชาที่เรียน และมองเห็นแนวทาง

ในการน าความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ  หลักสูตรการศึกษาจะ

ส่งผลต่อความผูกพันต่อการเรียน ท าให้นักศึกษามีพลังในการเรียนรู้ อุทิศตนต่อการเรียนและมี

ความสุขกับการเรียน 
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นอกจาก หลักสูตรการศกึษาซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านวิชาการแล้ว สถาบันการศกึษาต่าง ๆ 

ยั ง ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคัญกั บการพัฒนานั กศึ กษาด้ ว ยกิ จกรรม เสริ มหลั กสู ต ร  โ ดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามความสนใจ

และความถนัด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีกิจกรรมส าหรับพัฒนานักศึกษาทั้งที่จัดขึ้นใน

ส่วนของคณะวิชา/หน่วยงาน และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกือบ 2,000 

กิจกรรม/โครงการ (กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560ข) เช่น กิจกรรมด้าน

กีฬา บ าเพ็ญประโยชน์หรือศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อฝึกฝนทักษะทางสังคม และเพิ่มพูน

ประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนรวม  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความส าคัญทั้งการศึกษาทางวิชาการและการพัฒนา

นักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น

บัณฑิตที่มีความสมบูรณ์พร้อม ตลอดจนเพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในตัว

นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ ให้เกิดความ

ภูมิใจและความรัก เต็มใจที่จะสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเพื่ออ านวยความ

สะดวกใหน้ักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการท างานรว่มกันเป็นทีม 

ฝึกการวางแผนการท างาน เกิดทักษะวิชางาน เข้าใจสภาพสังคมที่เป็นจริง เกิดจิตส านึก

สาธารณะ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2560ก) ผลการวิจัยครั ้งนี ้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นักรบ หมี้แสน, จารุวรรณ สกุลคู, 

อรรณพ โพธิสุข, และสุชาดา สุธรรมรักษ์ (2557) ที่ศึกษาความผูกพันของนักศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ที่พบว่ากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งหมายความรวมทั้งกิจกรรมวิชาการและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยจัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์

เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรจากรายวิชาที่เรียนนั้น เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่สามารถ

พยากรณ์ความผูกพันของนักศกึษาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ

เรียนรู้และด ารงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (นักรบ หมี้แสน, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ 

โพธิสุข, และสุชาดา สุธรรมรักษ์, 2557)  สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย อาจได้แก่ 

อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องสมุด ร้านค้า 

ร้านอาหาร ธนาคาร ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต สถานที่ออกก าลังกาย การมีบริการรับ-ส่งฟรี การมี

หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การมีอาคารสถานที่ที่กว้างขวาง การอยู่ในท าเลที่ตั้งที่สะดวก

ในการเดินทาง การมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และการมีสวัสดิการด้าน



บทท่ี  5  สรุป อภปิรำยผลกำรวจิัย และข้อเสนอแนะ 

136 

ทุนการศึกษา เป็นต้น หากมหาวิทยาลัยจัดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอย่อม

ส่งผลท าให้นักศึกษามีพลังในการเรียนรู้ อุทิศตนต่อการเรียน ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับ

งานวิจัยหลายเรื่องที่พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการ

พัฒนาตนเองในด้านการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ สิ่งอ านวยความ

สะดวกในห้องเรียนและ/หรือห้องปฏิบัติการ อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ 

เครื่องฉาย LCD ระบบเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง รวมถึงจ านวนโต๊ะ/เก้าอี้ที่

เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา เป็นต้น นอกจากสิ่งอ านวยความสะดวกในช้ันเรียนแลว้ยังพบว่าสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกช้ันเรียนก็มีส่วนส าคัญ อาทิ การมี

ห้องสมุดที่มีบริการข้อมูล หนังสือ ต ารา และสื่อประกอบการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างครบ

ครันทันสมัยและเพียงพอส าหรับการศึกษาค้นคว้า รวมถึงมีพื้นที่พอเพียงต่อการใช้งานของ

นักศึกษา การมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น (นิพนธ์  วรรณเวช, 2551; สุมลรัตน์ 

สมคะเน, 2553; Farber, 1999; Huang & Fisher, 2011; Wang, Lin, Yu, & Wu, 2013) 
 

สมมติฐานที่  5  ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของ

นักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 5  พบว่า ได้รับการ

สนับสนุน กล่าวคือ ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยสามารถร่วมกั นพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p .01) โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 70.6 (R = 0.840 ; R2 = 0.706) การทดสอบนัยส าคัญของ 

R2   พบว่า  ค่า  F =  746.367 (p .01) ปัจจัยทีส่ามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยได้มากที่สุด คือ ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ปัจจัยคุณลักษณะ

ส่วนบุคคล และปัจจัยทางสังคม  โดยสามารถอธ ิบายหรือพยากรณ์ความผูกพันต ่อ

มหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 34.8, 22.7 และ 11.6 ตามล าดับ  

จากผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้ว่า การที่นักศึกษาจะมีความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยมากเพียงใดปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก เมื่อ

พิจารณาจะพบว่า  ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัย คือ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ยิ่งนักศกึษามีการรับรู้ถึงภาพลักษณ์
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ที่ดีของมหาวิทยาลัยมากเท่าใด นักศึกษาก็จะยิ่งมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น

เท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การถือเป็นพื้นฐานในการสร้าง

ความเชื่อมั่น ศรัทธา รวมทั้งความนิยมเลื่อมใสที่มีต่อองค์การนั้น ๆ  (รณชัย คงกะพันธ์, 

2554) มหาวิทยาลัยที่มีภาพลักษณ์ที่ดี พบว่ามีผลต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพการศกึษา รวมถึง

มักจะได้รับความสนใจเลือกเข้ามาศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น (จิตติมา พัดโบก, 2552 และ กิตติภณ 

กิตยานุรักษ์, 2552) ขณะเดียวกันนักศกึษาที่ได้เข้ามาศึกษาก็จะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน

หนึ่งของสถาบันการศึกษานั้น ๆ นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Azoury, Daou, and  EL Khoury 

(2013) ยังพบว่ายิ่งนักศึกษามีการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยก็จะยิ่งท าให้นักศึกษามี

ความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยมากขึน้ และการที่นักศกึษายิ่งมคีวามพึงพอใจตอ่มหาวิทยาลัยก็

จะยิ่งท าให้นักศึกษามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ดังนั้น การที่นักศึกษา

รับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ รับรู้ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันที่มี

ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ รับรู้ว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่จะท าให้ ได้ รับการยอมรับทางสังคมมากขึ้น  รวมถึ ง เห็นว่ า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าที่ใคร  ๆ ก็ใฝ่ฝันอยากมาเรียน จึงมีความ

สมเหตุสมผลที่จะส่งผลให้นักศึกษามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าว 

พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์, และศศิธร โรจน์สงคราม (2560) 

ที่ว่าความภาคภูมิใจต่อวิทยาลัย (ความหมายเดียวกันกับการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีของ

มหาวิทยาลัยของงานวิจัยครั้งนี้) เป็นปัจจัยส าคัญอันดับหนึ่งที่ส่งผลตอ่ความผูกพันต่อวทิยาลัย 

อย่างไรก็ตาม นอกจากภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว พบว่า การที่นักศึกษาจะมี

ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใดนั้นยังมีปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้แก่ 

การสอนของอาจารย์ กิจกรรมเสริมหลักสูตร หลักสูตรการศึกษา รวมถึงสิ่งอ านวยความ

สะดวกของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ร่วมด้วย โดยผลการวิจัยพบว่า การสอนของอาจารย์มี

ผลต่อความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษานั้น อาจเนื่องมาจากอาจารย์ผู้สอนถือเป็น   

ตัวแทนที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของ

อาจารย์ กล่าวคือ รับรู้ว่าอาจารย์ที่เรียนด้วยมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี

ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอน  มีความรู้ความเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชาที่

สอนเป็นอย่างดี มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการและ/หรือทักษะทางวิชาชีพ 

ตลอดจนสามารถพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นผูท้ี่รู้จริง  คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในช้ัน

เรียนไปสู่การปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีความเป็นกันเอง มีเวลาในการให้การปรึกษา
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ทางวิชาการทั้งในและนอกช้ันเรียน จึงน่าจะเชื่อมโยงมาสู่การมีความพึงพอใจและความผูกพัน

ต่อมหาวิทยาลัยร่วมด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่พบว่า การที่อาจารย์มีเทคนิคการสอน

หรือปฏิบัติการด้านการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ รวมถึงการมีทักษะในการจัดบรรยากาศการเรียน

การสอนในช้ันเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ   

ยึดมั่นผูกพันต่อการศึกษา ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น (นักรบ หมี้แสน, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิสุข, และสุชาดา สุธรรม

รักษ์, 2557; ทิพอาภา กลิ่นค าหอม, และอวยพร เรืองตระกูล, 2557; ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ, 2556; 

นิพนธ์  วรรณเวช, 2551; Opdenakker & Minnaert, 2011; Scott, Moxham, & Rutherford, 2013; 

Wang, Lin, Yu, & Wu, 2013) 

ส าหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็พบว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความผูกพันของ

มหาวิทยาลัย กล่าวคือ ยิ่งนักศึกษารับรู้ว่ามหาวิทยาลัย/คณะวิชา/สาขาวิชา มีการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เห็น

คุณค่าของกิจกรรมที่สาขาวิชา/คณะวิชา/มหาวิทยาลัยเชยีงใหมจ่ัด รวมถึงเห็นว่ามหาวิทยาลัย/

คณะวิชา/สาขาวิชา มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม

จริยธรรมให้นักศึกษาเลือกหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนรับรู้ว่ามหาวิทยาลัย/คณะวิชา/

สาขาวิชา ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาเป็นอย่างดี ก็จะยิ่งท าให้

นักศึกษามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึน้ ทั้งนีอ้าจเนื่องจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรถือ

เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์หรือ

เอกลักษณ์ของสถาบัน รวมถึงเกิดการรับรู้ถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งกิจกรรมเสริม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ส าคัญที่น่าจะท าให้นักศึกษาเกิดความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยมีอย่างหลากหลาย โดยในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมส าหรับ

พัฒนานักศึกษาทั้ งที่จัดขึ้ นในส่วนของคณะวิชา /หน่วยงาน และองค์การนักศึกษา

มหาวิ ทยาลั ย เ ชี ย ง ใหม่  เ กื อบ  2,000 กิ จกรรม / โครงการ  (กองพัฒนานั กศึ กษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560ข) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความเป็น

หนึ่งเดียวกันและเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ ประเพณี

รั บ น้ อ ง ขึ้ น ดอย  ซึ่ ง ก าร รั บน้ อ ง ขึ้ น ดอย เ ป็ นกิ จ ก ร รมรั บน้ อ ง ใ หม่ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยเดินทางร่วมกัน จากศาลา

ธรรมบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นระยะทางประมาณ 

14 กม. เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษาและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
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น่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยร่วมด้วย ผลที่ได้จากการวิจัยนี้

พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ นักรบ หมี้แสน, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิสุข, และ  

สุชาดา สุธรรมรักษ์ (2557)  ที ่ศึกษาความผูกพันของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ พบว่า กิจกรรมนักศึกษา ซึ่งหมายความรวมทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนอก

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม

นอกเหนือจากหลักสูตรจากรายวิชาที่เรียนนั้น เป็นปัจจัยที่ส าคัญหนึ่งที่สามารถพยากรณ์

ความผูกพันของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาก็ถือว่าเป็นปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ยิ่งนักศึกษารับรู้ว่าหลักสูตรที่เลือกศึกษามีความน่าสนใจ 

เรียนจบแล้วสามารถหางานท าได้ง่าย และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เรียนมากเพียงใด ก็จะยิ่งท าให้นักศึกษามีความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่นักศึกษาเลือกศึกษาในหลักสูตรใดนั้น 

มักจะพิจารณาควบคู่กันไปกับมหาวิทยาลัยที่เลือกศึกษาร่วมด้วย ดังนั้น การที่นักศึกษาพึง

พอใจต่อหลักสูตรการศึกษาจงึน่าจะส่งผลต่อความพึงพอใจหรือความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยที่

เลือกศึกษาเช่นเดียวกัน ซึ่งผลที่ได้นับว่าสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่าหลักสูตร

การศึกษานับว่ามีความส าคัญต่อนักศึกษาหลายประการ ทั้งในแง่ของการเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้

ผู้เรียนเข้ามาสู่สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เปิดสอน

ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน (สุภาพร คูพิมาย, 2550; กิตติภณ กิตยานุรักษ์, 2552) 

นอกจากนี้ ยังพบว่าการที่หลักสูตรสามารถเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษานั้น อาจเนื่องมาจากการที่ผู้เรียนมีความคาดหวังจากการเรียนว่าจะสามารถ

พัฒนาทักษะและบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการได้รับความรู้ที่สามารถต่อยอด

ไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และ/หรือการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง (ทิพวรรณ นันตระกูล, 

2544) อย่างไรก็ตาม นอกจากหลักสูตรการศึกษาจะมีความส าคัญกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

แล้ว ในทางกลับกันยังพบว่าหลักสูตรการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลาออกกลางคันหรือการไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

กรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาหรือหลักสูตรการศึกษาที่ไม่ตรงกับความต้องการ รวมถึง

การรูส้ึกผิดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของสถาบันการศกึษาที่ไม่ตรงหรือสอดคล้องกับ

ความคาดหวังของผู้เรียน (สราวุฒิ สืบแย้ม, 2548) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ถ้าหลักสูตรการศึกษาที่

ผู้เรียนเลือกตรงหรือสอดคล้องตามความต้องการ รวมถึงหลักสูตรการศึกษานั้นมีการบริหาร
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จัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการศึกษาจะส่งผลในทางที่ดีท าให้นักศึกษามีพลัง

ในการเรียนรู ้อุทิศตนต่อการเรียน มคีวามสุขกับการเรียน และน่าจะเป็นเหตุใหเ้กิดความผูกพัน

ต่อมหาวิทยาลัยร่วมด้วย 

 สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยก็พบว่าเป็นปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอีก

ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ยิ่งนักศึกษารับรู้ถึงประสิทธิภาพ

ของสิ่งอ านวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาใน

ห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD ระบบเครื่องเสียง และการเชื่อมโยงเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการเรียน เช่น 

เครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง และจ านวนโต๊ะ/เก้าอี้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานใน

หอ้งเรียน ฯลฯ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การ

บริการห้องสมุด การบริการซุ้มหรือมุมอ่านหนังสือที่มีความสะดวกและปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ 

ในพื้นที่มหาวิทยาลัย และการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ มากเพียงใด นักศึกษาก็จะยิ่ง

มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการมีสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่าง ๆ ถือเป็นสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยมอบใหแ้ก่นักศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจที่

จะส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ

และวิชาชีวิต ดังนั้น การที่นักศึกษาได้รับการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อย่าง

เพียงพอ รวมถึงมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้รับ ย่อมส่งผลท าให้นักศึกษามี

ความรู้สึกยึดมั่นผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่าน

มาที่ว่า สิ่งอ านวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการส าหรับนักศึกษาถือเป็นปัจจัยส าคัญ

หนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา (นิพนธ์ วรรณเวช, 2551; สุมลรัตน ์สมคะเน, 2553; Farber, 1999; Huang & Fisher, 

2011; Wang, Lin, Yu, & Wu, 2013) และสามารถพยากรณ์ความผูกพันของนักศึกษาได้อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (นักรบ หมี้แสน, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิสุข, และสุชาดา สุธรรม

รักษ์, 2557)   

นอกจากปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแล้ว ในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า  ปัจจัย

คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมก็มีผลต่อความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยร่วมด้วย โดย

ในส่วนของปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน

จะส่งผลต่อความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยนั้น สะท้อนให้เห็นได้ว่า ยิ่งนักศึกษารับรู้ว่าตนเองมี

ความสามารถที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนให้ส าเร็จได้ นักศึกษาก็จะยิ่งมีความ
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ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้เข้ามา

ศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และจากการที่นักศึกษาเชื่อว่าตนเองสามารถเข้ามาเรียนใน

สถาบันแหง่นี้ได้ด้วยความสามารถของตนเองย่อมก่อให้เกิดความภาคภูมใิจและความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัย ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยพบว่าสอดคล้องตามแนวคิดของ Bandura (1997) ที่ว่า 

ความเชื่อในความสามารถของตนเป็นความสามารถของบุคคลในการฟื้นจิตใจจากความ

ยากล าบากที่ได้รับในการท างาน (resilience to adversity) ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่สามารถฟื้นจิตใจ

ได้ด ีจึงมคีวามผูกพันต่อองค์การ ซึ่งการวิจัยที่ผ่านมาก็พบว่าความเชื่อในความสามารถของตน

มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ (Bozeman, Perrewé, Hochwarter, & Brymer, 

2001; Schyns & Collani, 2002) ดังนั้น จึงมีความสมเหตุสมผลที่ว่า ความเชื่อในความสามารถ

ของตนสามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

 ส าหรับปัจจัยทางสังคมที่พบว่าสามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว กล่าวคือ ยิ่งนักศึกษารับรู้ว่าตนเองมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ได้รับการปฏิบัติจาก

กลุ่มเพื่อนเป็นอย่างดี  เพื่อนดูแลเอาใจใส่ ชื่นชม ใหก้ าลังใจ ให้การยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

กลุ่ม ช่วยเหลือกันท างาน ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน ให้ค าแนะน า เป็นที่

ปรึกษาที่ดี  รวมถึงการรับรู้ว่าตนเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว ได้แก่ พ่อแม่ หรือ

ผู้ปกครอง โดยได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่  ให้ก าลังใจ  แสดงความห่วงใย  เข้าใจ รับ

ฟังและยอมรับ  รวมทั้งให้ค าแนะน า การชี้แนะ ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การท า

กิจกรรมต่าง ๆ มีการให้รางวัลและค าชมเชย ก็จะยิ่งมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย  

 ในส่วนของการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนที่มีผลต่อความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยนั้น 

พบว่ากลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อนักศึกษาทั้งด้านพฤติกรรมการเรียนและการ

ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อีกทั้งนักศึกษาที่รับรู้ว่ากลุ่มเพื่อนให้ความเอาใจใส่ ดูแล  ช่วยเหลือ 

และได้รับการยอมรับจากเพื่อน มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแนวโน้มว่ามีความผูกพันทั้งด้าน

สังคมและด้านการเรียน (Wentzel, Battle, Russell, & Looney, 2010) สอดคล้องกับงานวิจัยที่

ผา่นมาที่ว่า การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมช้ันเรียนหรือกลุ่มเพื่อนจะท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ

โรงเรียน (Ladd & Price, 1987) มีความผูกพันต่อการศกึษา (Kindermann, McCollam, & Gibson, 

1996) และผูกพันต่อมหาวิทยาลัยร่วมด้วย (นักรบ หมี้แสน, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิ
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สุข, และสุชาดา สุธรรมรักษ์, 2557)  ผลการวิจัยยังพบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวก็เป็น

อีกปัจจัยหนึ่งที่มอีิทธิพลต่อความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยนั้น พบว่ามีงานวิจัยหลายเรื่องที่พบว่า 

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อ

โรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Furrer & Skinner, 2003; Garcia-Reid, Reid, & Peterson, 

2005; Hughes & Kwokl, 2007; Fall & Roberts, 2012; Ramos-Díaz, Rodríguez-Fernández, 

Fernández-Zabala, Revuelta, &  Zuazagoitia, 2016; Gutiérrez, Tomás, Romero, & Barrica, 

2017) ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน

และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยได้ 

จงึนา่จะมีความสมเหตุสมผล 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้ผลการวจิัย 

 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีความผูกพันต่อการเรยีนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชื่อในความสามารถ

ของตนด้านการเรียนและการมจีุดมุ่งหมายในชีวิตสามารถพยากรณ์ทั้งความผูกพันต่อการเรียน

และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

โดยเฉพาะในส่วนของความเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน ซึ่งพบว่าเป็นปัจจัยที่

ส า คั ญที่ สุ ด ใ น ก า รพ ย า ก รณ์ ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ดั ง นั้ น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเชื่อในความสามารถของตน 

เนื่องจากความเชื่อในความสามารถของตนสามารถเรียนรู้หรือพัฒนาได้ด้วยการสังเกตจากตัว

แบบหรือการได้รับประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ ในขณะเดียวกัน การจัดสภาพแวดล้อม

ทางวิชาการ เช่น การได้รับข้อมูลย้อนกลับจากอาจารย์ รางวัลที่ได้รับ จะช่วยเพิ่มความเชื่อใน

ความสามารถของตนด้านการเรียน ส่วนการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนั้น มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้อง

หาแนวทางให้ผู้เรียนมีการค้นหาอัตลักษณ์ของตน ค้นหาความหมายหรือความส าคัญของชีวิต 

และมองเห็นเป้าหมายในชีวิตตน อาจจะด้วยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

วางเป้าหมายในการพัฒนาตนเองจะท าให้นักศึกษามองเห็นว่าการเรียนเป็นสิ่งที่มีความหมาย

และเกี่ยวข้องกับชีวติของตน  
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 2. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว การ

สนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา และการสนับสนุนจากเพื่อน สามารถพยากรณ์ทั้งความผูกพัน

ต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างมี

นัยส าคัญ โดยพบว่า ในส่วนของการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษามีอิทธิพลสูงสุดต่อความ

ผูกพันต่อการเรียน สะท้อนให้ เห็นได้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทมีความส าคัญต่อ

สถาบันการศึกษาและความส าเร็จของนักศึกษา ดังนั้น นอกจากมหาวิทยาลัยจะมีการสัมมนา

อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับคณะวิชาและ/หรือวิทยาลัยแล้ว ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา

ในความดูแลและอาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วย  ขณะที่ใน

ส่วนของการสนับสนุนจากเพื่อนพบว่ามีอิทธิพลสูงสุดต่อความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย โดย

พบว่า เมื่อนักศกึษารับรู้ว่าตนเองมสีัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ได้รับการปฏิบัติจากกลุ่มเพื่อนเป็น

อย่างดี  รับรู้ว่าเพื่อนดูแลเอาใจใส่ ชื่นชม ให้ก าลังใจ ให้การยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

ช่วยเหลือกันท างาน ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาที่ดี

นักศึกษาจะยิ่งมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดหรือสอดแทรกกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการรับรู้ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่น่าจะช่วยท าให้นักศึกษามีความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจท าได้โดยการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสท ากิจกรรมหรือใช้

ชีวติร่วมกัน เชน่ การอยู่ร่วมกันและการท ากิจกรรมรว่มกันในหอพัก การท ากิจกรรมร่วมกันทั้ง

ในและนอกมหาวิทยาลัย การออกค่ายอาสาพัฒนา การร่วมกันท ากิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ 

เป็นต้น ส าหรับการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว อันจะน าไปสู่การมี

ความผูกพันต่อการเรียนและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนั้น มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มี

ช่องทางในสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปกครองของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ในช่องทางที่

หลากหลาย เข้าถึงง่ายกับกลุ่มผู้ปกครองที่แตกต่างกัน หรืออาจด าเนินการผ่านกิจกรรมวันนัด

พบผู้ปกครองหรือการปฐมนิเทศผู้ปกครองทั้งในระดับคณะวิชาและ/หรือวิทยาลัย โดยเน้นให้มี

การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างพ่อแม่หรือผู้ปกครองกับคณะวิชาและ/หรือ

วิทยาลัยเพื่อช่วยกันดูแลนักศกึษาทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคม และอื่น ๆ  

 3. ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการ

พยากรณ์ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ดังนั้น  ถ้ามหาวิทยาลัยต้องการให้

นักศึกษาเกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยถือเป็นสิ่ง

ที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยต้องสามารถท าให้นักศึกษารับรู้และเกิดความ

ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในการสร้างมหาวิทยาลัยให้มี
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ภาพลักษณ์ที่ดีนั้น มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ อาทิ ด้านวิสัยทัศน์

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านความมีชื่อเสียงในการเป็นผู้น าทางด้านการศึกษาในภูมิภาค 

ด้านแหล่งการเรียนรู้ แหล่งวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้าน

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 4. ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และสิ่งอ านวย

ความสะดวกของมหาวิทยาลัย เป็นอีกกลุ่มปัจจัยที่ร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียน

และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ซึ่งกลุ่มปัจจัยเหล่านีเ้ป็นปัจจัยบริบททางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยต้องจัดเตรียมพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการ

เรียนและสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน สร้างคุณค่าและมาตรฐานของหลักสูตร

ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ เสริมสร้างกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่

หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานใน

อนาคต และต้องมีความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย เช่น หอสมุด 24 

ช่ัวโมง หนังสือ/ต ารา สื่อการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย หรือ

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

 5. ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศ กลุ่มสาขาวิชา และล าดับขั้นเฉลี่ยสะสม

ต่างกันมีความผูกพันต่อการเรียนและ/หรือความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน ดังนั้นใน

การส่งเสริมใหน้ักศึกษาเกิดความผูกพันต่อการเรียนและ/หรอืความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยควร

มีการด าเนินการที่แตกต่างกันในกลุ่มที่มีคุณลักษณะพืน้ฐานดังกล่าวแตกต่างกัน 

 6. ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อการเรียนในระดับปาน

กลางและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยในระดับสูง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเร่งด่วน

ในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความผูกพันต่อการเรียน กล่าวคือ ควรส่งเสริมให้นักศึกษามี

พลังในการเรียนรู้อย่างเต็มเปี่ยม พร้อมที่จะทุ่มเทความพยายามในการเรียนรู้ ให้ความส าคัญ

แก่การเรียน รู้สกึว่าการเรียนน่าสนใจ น่าท้าทาย และมีความหมายต่อตนเอง รวมถึงมีสมาธิใส่ใจ

ในการเรียนรู้อย่างแน่วแน่และรู้สึกมีความสุขในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ควรมี

มาตรการในการรักษาระดับความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษาให้อยู่ในระดับสูงอย่าง

ต่อเนื่องรว่มด้วย 

 7. ผลการวิจัยพบว่า มีนักศึกษาถึงร้อยละ 20.7 ที่ไม่ได้เข้าไปใช้บริการห้องสมุด

เพื่อการค้นคว้า และมีปริมาณถึง ร้อยละ 54.3 ที่เข้าไปใช้บริการห้องสมุดเพียง 1-3 วันต่อ



บทท่ี  5  สรุป อภปิรำยผลกำรวจิัย และข้อเสนอแนะ 

145 

สัปดาห ์ขณะที่พบว่า ร้อยละ 81.1 รายงานว่าใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ซึ่ง

จากข้อมูลดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะสามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง 

ปรับเปลี่ยน และพัฒนาสิ่งสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา

มากยิ่งขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยในอนาคต 

 

 1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี ้เป็นการศกึษาปัจจัยพยากรณ์ความผูกพันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจจะขยายขอบเขตการศึกษาโดยศึกษาใน

ระดับภูมภิาคหรอืระดับประเทศ 

 2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยพยากรณ์ความผูกพันของนักศึกษาระหว่าง

มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งอาจจะพบผลที่

แตกต่างกันได้ 

 3. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อการเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร้อยละ 45.1 แสดงว่ายังมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ศึกษาครั้งนี้สามารถ

ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อการเรียนของนักศึกษาได้ ดังนั้นใน

การศกึษาครั้งต่อไปอาจศกึษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเตมิ  
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ผลการตอบแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนพัฒนา

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ สภาพแวดล้อมทาง

สังคม และการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา  จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุก

ตอนและทุกข้อใหต้รงตามความเป็นจริง ความคิดเห็น หรือความรูส้ึกของท่านใหม้ากที่สุด 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน (จ านวน 7 หน้า) ดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (จ านวน 9 ข้อ) 

 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  และเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้

ตรงตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ     ชาย   หญิง 

2. กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

    มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 

3. คณะ…………………………………………………………….................................................... 

4. ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม………………………………………………………………………………………. 

5. จ านวนชั่วโมงที่ท าการบ้าน/อ่านหนังสือโดยเฉลี่ยต่อวัน…………………….ชั่วโมง 

6. จ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยเฉลี่ยต่อวัน………………..ชั่วโมง 

7. ความถี่ในการเข้าชั้นเรียนโดยภาพรวมในภาคการศึกษานี้ 

 ต่ ากว่า80 % 80-90 % มากกว่า90 %  

8. ความถี่ในการเข้าห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ในภาคการศึกษานี้  

 ทุกวัน 4-6 วัน 1-3 วัน  ไม่เข้าเลย 

9. โดยส่วนใหญ่ ท่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยวิธีใด 

 เข้าห้องสมุด ใช้อินเตอร์เน็ต ถามอาจารย์ อื่น ๆ ................ 
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ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียน (จ านวน 9 ข้อ) 
 

ค าชี้แจง : ข้อความต่อไปนีเ้ป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้สึกต่อการเรียน ขอให้ท่านพิจารณาว่า

ตนเองมีความรู้สึกเหล่าน้ีหรือไม่ บ่อยครั้งเพียงไรและท าเครื่องหมาย ลงใน

ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
 

ข้อความ 

ระดับความถี ่

ไม่เคย
เกิดขึน้ 

แทบจะ 
ไม่เคย 

นาน ๆ  
คร้ัง 

บาง 
คร้ัง 

ค่อน 
ข้างบ่อย 

บ่อย 
คร้ัง 

เป็น 
ประจ า 

ไม่เคย 
2-3 คร้ัง 
ต่อปี 

1 คร้ัง 
ต่อเดือน 

2-3 คร้ัง 
ต่อเดือน 

1 คร้ัง 
ต่อสัปดาห ์

2-3 คร้ัง 
ต่อสัปดาห ์

ทุกวัน 

1. ขณะที่ฉันก าลังท างานที่ได้รับ

มอบหมายในฐานะนักศึกษา ฉันรูส้ึก

เต็มเปี่ยมไปด้วยพลงั 

       

2. ฉันรูส้ึกมีพลังและมีความสามารถ 

ขณะก าลังเรียนหรอืก าลังไปเรยีน 
       

3. ฉันรูส้ึกกระตือรอืร้นในการเรียน        

4. การเรียนสรา้งแรงบนัดาลใจให้ฉัน        

5. เมื่อฉันตื่นนอนในตอนเช้า ฉันรูส้ึก

อยากไปเรียน 
       

6. ฉันมีความสุขเวลาตัง้ใจเรียนอย่าง

เต็มที ่
       

7. ฉันรูส้ึกภูมิใจกับการเรยีนของฉัน        

8. ฉันมีใจจดจอ่อยู่กับการเรยีนของฉัน        

9. ฉันรูส้ึกหลงใหลจนลมืเวลา ขณะที่

ก าลังเรียน 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับตนเอง (จ านวน 9 ข้อ) 

 

ค าชี้แจง : ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไรโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน

ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

ข้อความ 
ระดับความเห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่เห็นด้วย ตัดสินใจ 

ไม่ได้/เฉยๆ 

เห็นด้วย เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

1. ฉันมีเป้าหมายและจดุมุ่งหมายในการใช้ชีวติที่

ชัดเจน 
     

2. ฉันพบว่าตนเองมีจดุมุ่งหมายในชีวติที่น่าพอใจ      

3. ฉันมั่นใจวา่ฉันสามารถเรียนรูส้ิ่งตา่ง ๆ ทีส่อนใน

ห้องเรียน 
     

4. ฉันมั่นใจวา่ฉันสามารถคิดหาวิธีการท างานที่

ได้รับมอบหมายที่ยากที่สดุได้ 
     

5. ฉันสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้เกอืบทุก

อย่าง ถา้ฉันไมย่อมแพ ้
     

6. ในการบรรลุถงึเป้าหมายของชีวติ ฉันยังไมม่ี

ความคบืหน้าใด ๆ 
     

7. แม้ว่างานที่ได้รับมอบหมายจะยาก แต่ฉันก็

สามารถเรียนรูไ้ด ้
     

8. ฉันสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายที่ยากทีสุ่ด

ได้ ถ้าฉนัพยายาม 
     

9. ฉันรูส้ึกว่าชวีิตของฉันไม่มีความหมายและ

จุดมุ่งหมาย 
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ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลรอบข้าง (จ านวน 21 ข้อ) 
 

ค าชี้แจง : ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไรโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน

ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

 

ข้อความ 

ระดับความเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่เห็นด้วย ตัดสินใจ 

ไม่ได้/เฉยๆ 

เห็นด้วย เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

1. ฉันได้รับข้อมลูหรอืค าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อ

การเรียนจากพ่อแม่หรอืผู้ปกครอง 
     

2. อาจารย์ที่ปรกึษาให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียน 

การท ากิจกรรม หรอืการปรับตัวในมหาวิทยาลัย 
     

3. ฉันได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุม่

เพื่อน 
     

4. พ่อแม่หรอืผู้ปกครองช่วยชีแ้นะแนวทางการแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนให้กับฉัน 
     

5. เมื่อฉันมีผลการเรียนที่ด ีฉันได้รับค าชมเชยจาก

อาจารย์ที่ปรกึษา 
     

6. เมื่อฉันรูส้ึกไมส่บายใจ เพื่อนจะคอยปลอบใจและ

ให้ก าลงัใจ 
     

7. พ่อแม่หรอืผู้ปกครองรับฟังและเปิดโอกาสให้ฉัน

ได้มสี่วนร่วมแสดงความคดิเหน็ด้านการเรียนและ

การใช้ชีวติในมหาวิทยาลยั 

     

8. เมื่อฉันท าอะไรผดิพลาด อาจารย์ที่ปรกึษา

คอยให้ค าชีแ้นะ 
     

9. เพื่อนปฏิบัตติ่อฉันเป็นอยา่งดี      

10. พ่อแม่หรอืผู้ปกครองมีความห่วงใยในตัวฉัน      

11. อาจารย์ที่ปรกึษาเปดิโอกาสให้ซักถามหรอืแสดง
ความคดิเห็น 
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ข้อความ 

ระดับความเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่เห็นด้วย ตัดสินใจ 

ไม่ได้/เฉยๆ 

เห็นด้วย เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

12. เพื่อนคอยช่วยเหลือ แนะน า แบ่งปันข้อมลู 
ความรูท้ี่เป็นประโยชนต์่อการเรียน 

     

13. เมื่อฉันมีผลการเรียนที่ด ีพ่อแม่หรอืผู้ปกครองมี
การชมเชยหรอืให้รางวัล 

     

14. เมื่อฉันประสบปัญหาด้านการเรยีนหรอืการ

ปรับตัว ฉันสามารถขอค าปรกึษาจากอาจารย์

ที่ปรึกษาได ้

     

15. ฉันสามารถพูดคุยปัญหาต่าง ๆ กับเพื่อนได้      

16. เมื่อฉันพบปัญหาในการเรียนหรอืปัญหาอื่น ๆ ใน

ชีวติ ฉันได้รับก าลังใจจากพ่อแม่หรอืผู้ปกครอง 
     

17. ฉันได้รับความสนใจและเอาใจใส่จากอาจารย์ที่
ปรกึษา 

     

18. เพื่อนเต็มใจที่จะชว่ยเหลือฉันในเรื่องตา่ง ๆ      

19. ฉันได้รับคา่ใช้จา่ยอยา่งพอเพียงทั้งคา่ใช้จา่ย
ส่วนตัวและดา้นการเรียนจากพ่อแม่หรอื

ผู้ปกครอง 

     

20. อาจารย์ที่ปรกึษามีเวลาให้ฉัน เมื่อฉันต้องการ
ความช่วยเหลอื 

     

21. เมื่อฉันเรียนไดด้ีหรอืดีขึ้น ฉนัได้รับค าชมเชยจาก
เพื่อน 
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ตอนที่ 5  แบบสอบถามความคดิเห็นต่อมหาวิทยาลัย (จ านวน 24 ข้อ) 

 

ค าชี้แจง : ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไรโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน

ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

 

ข้อความ 

ระดับความเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่เห็นด้วย ตัดสินใจ 

ไม่ได้/เฉยๆ 

เห็นด้วย เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

1. ฉันยินดีที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จน

ส าเร็จการศึกษา 
     

2. หลักสูตร/สาขาวิชาที่ฉันเลอืกเรยีนตรงกับความ

สนใจของฉัน 
     

3. มหาวิทยาลยัเชียงใหมม่ีกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่

เป็นประโยชนต์่อการพัฒนาศกัยภาพนักศึกษา

ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ง 
     

4. อาจารย์ผูส้อนมีความรูค้วามเช่ียวชาญใน

เนื้อหาวิชาทีส่อนเป็นอย่างด ี
     

5. ฉันรูส้ึกภาคภูมิใจมาก เมื่อไดบ้อกกับคนทั่วไปว่า

ฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
     

6. ห้องเรียนมีสิง่อ านวยความสะดวก เชน่ 

โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร ์เครื่องเสียง เครื่อง

ฉาย LCD พัดลม/เคร่ืองปรับอากาศ โต๊ะ-เก้าอี ้

ฯลฯ อย่างเพียงพอ 

     

7. ฉันคดิว่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีช่ือเสยีงเป็นที่

ยอมรับทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 
     

8. ฉันรูส้ึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     

9. หลักสูตร/สาขาวิชาที่ฉันเลอืกเรยีน เมือ่เรียนจบ

แล้วสามารถหางานท าได้ง่าย 
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ข้อความ 

ระดับความเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่เห็นด้วย ตัดสินใจ 

ไม่ได้/เฉยๆ 

เห็นด้วย เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

10. มหาวิทยาลยัเชียงใหมม่ีกิจกรรมเสรมิหลักสูตร

เพื่อพัฒนาทักษะทั้งทางด้านวชิาการและวิชาชีพ

ให้นักศึกษาเลือกหลากหลายรูปแบบ 
     

11. อาจารย์ผูส้อนสามารถเช่ือมโยงความรูใ้นช้ัน

เรียนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
     

12. ฉันยินดอียา่งมากที่จะแนะน าให้บุคคลอื่นมาเรียน

ที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
     

13. มหาวิทยาลยัเชียงใหมม่ีสิง่อ านวยความสะดวก

หรอืทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู ้เช่น มี

ห้องสมุดหรอืแหล่งค้นควา้อยา่งเพียงพอ มี

บรกิารอินเตอร์เน็ตฟร ีมีพื้นทีอ่่านหนังสือหรอืท า

กจิกรรมต่างๆ ฯลฯ 

     

14. ฉันคดิว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่

ยอมรับของสงัคม 
     

15. ฉันเต็มใจที่จะท าประโยชน์ใหแ้ก่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
     

16. เนื้อหาของหลักสตูร/สาขาวิชาที่ฉันเลือกเรยีน 

สอดคลอ้งกับความคาดหวงัของฉัน 
     

17. อาจารย์ผูส้อนมีวธิีการสอนทีช่่วยพัฒนาผู้เรยีน

ให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  
     

18. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อ

พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมให้นักศึกษาเลือก

หลากหลายรูปแบบ 
     

19. มหาวิทยาลยัเชียงใหมม่ีสิง่อ านวยความสะดวก

ให้นักศึกษาท ากิจกรรม พักผอ่น นันทนาการ 

เล่นกีฬาได้อย่างพอเพียง 
     

20. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เปน็มหาวิทยาลัยช้ันน า 

ที่ใครๆ ก็ใฝ่ฝันอยากมาเรียน 
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ข้อความ 

ระดับความเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่เห็นด้วย ตัดสินใจ 

ไม่ได้/เฉยๆ 

เห็นด้วย เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

21. หลักสูตร/สาขาวิชาที่ฉันเลอืกเรยีน มีการจดั

กระบวนการเรียนการสอนที่ดี 
     

22. มหาวิทยาลยัเชียงใหมส่นับสนุนการจัดกจิกรรม

ด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาเป็นอย่างดี 
     

23. ถา้ฉันมีโอกาสศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

(ปริญญาโท หรอื ปรญิญาเอก)มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

จะเป็นตัวเลอืกแรก 
     

24. ฉันจะเรียนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ตอ่ไป แม้ว่าจะ

มีมหาวิทยาลัยอื่นเป็นทางเลอืกที่เหมาะสมกวา่ 
     

 

ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง เพื่อให้นักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาการเรียนรู้

และมีผลการเรียนท่ีดขีึ้น  

  

  

  

  

  

 

ผู้วิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
 

 


