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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
ครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2553 จํานวน 130 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
และแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีคาดวามีความสัมพันธกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 6 ดาน นําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ (1) คะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอยูใน
ระดับสูง นอกจากนี้ยังพบวาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในปจจัยดานมโนภาพแหงตน ดานสัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับผูปกครอง ดานสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน ดานบรรยากาศการเรียนการ
สอน อยูในระดับสูงเชนกัน สําหรับคะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานการรับรูถึงความคาดหวังของผูปกครอง
ของนักศึกษาและดานสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอนอยูในระดับปานกลาง (2) ปจจัยท่ี
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 มี 5 ปจจัย คือ ดาน
มโนภาพแหงตน ดานสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง ดานสัมพันธภาพระหวางนักศึกษา
กับเพ่ือน ดานสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน และดานบรรยากาศการเรียนการสอน 
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ABSTRACT  

  
The study was to investigate the factors related to achievement motivation of students 

majoring in industrial engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University. The sample was 
composed of 130 forth year industrial engineering students enrolled in the second semester of 2010 
academic year. The instruments were the questionnaire on factors hypothesized to be related to 
achievement motivation and achievement motivation questionnaire. The collected data were analyzed 
in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation. The findings 
revealed that: (1) the students had average scores on achievement motivation at high level. The 
students also had average scores on the aspects of self-concept, the relationship with the parents, the 
relationship with the friends, and the aspects of learning and teaching atmosphere at high level. In 
addition, the students obtained average scores on the perception of parents’ expectation and the 
relationship with the teachers, and (2) Five  factors positively related to achievement motivation at .05 
level of statistical significance were self-concept, relationship with the parents, relationship with 
friends, the aspects of learning and teaching atmosphere, and relationship with the teachers.   
 
 


