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Background Need for cognition is a tendency of an individual to prefer

activities that require thinking process. As a personal attribute,

it is interesting to explore need for cognition and its associating

factors among students of Chulalongkorn University. The result

of this study can then be used for promoting students’ academic

performances.

Objective To study need for cognition of first year students of Chulalongkorn

University

Design A cross - sectional descriptive study

Setting Chulalongkorn University

Materials and Methods Data were collected from 840 first year undergraduate students

of  Chulalongkorn University. The research instruments were a

demographic questionnaire and need for cognition questionnaire.

The data were analyzed using descriptive statistics, independent

t-test, one-way ANOVA and multiple linear regression analysis

where appropriate.
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Results The study shows that the majority the sample group has high

need for cognition. Male students require more need of cognition

than female students (B = -1.39, p = .001, 95%CI = -2.20, -.58).

Students in Science and Technology are more influenced on

need for cognition, compared with to students in Health Science

(B =2.201, p = <.001, 95%CI = 1.22, 3.18). Students with higher

GPAX would have more need for cognition, among the sample

group (B =.601, p =  .056, 95%CI = -.02, 1.22).

Conclusion Students have high need for cognition and the major factors

that predicted need for cognition are gender, faculty and GPAX
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เหตุผลของการทำวิจัย ความต้องการทางปัญญาเป็นแนวโน้มที ่บ ุคคลจะชอบและทำ

กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด  เนื่องด้วยเป็นปัจจัยในตัวบุคคลก็น่า

สนใจว่านิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความต้องการทางปัญญา

เป็นอย่างไร และปัจจัยใดบ้างมีผลต่อความต้องการทางปัญญา

เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการค้นหาแนวทางส่งเสริมความสามารถ

ของนิสิตต่อไป

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินระดับความต้องการทางปัญญาและศึกษาปัจจัยที่เกี่ยว

ขอ้งกบัความตอ้งการทางปญัญาของนสิิตจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

รูปแบบการวิจัย การศกึษาวจัิย ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา ตัวอย่าง คือ นิส ิตที ่กำล ังศ ึกษาระดับปริญญาตร ีช ั ้นปีท ี ่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 840 คน เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามทั่วไปและแบบวัดความต้องการทางปัญญา

วิเคราะห์ระดับความต้องการทางปัญญาใช้สถิติเชิงพรรณนา และ

วิเคราะห์ปัจจัยใช้ t-test, One-way ANOVA และMultiple Linear

Regression Analysis

ผลการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มีความต้องการ

ทางปัญญาอยู่ในระดับสูง โดยเพศชายมีความต้องการทางปัญญา

มากกว่าเพศหญิง (B = -1.39, p = .001, 95%CI= -2.20, -.58)

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีอิทธิพลต่อคะแนนความ

ต้องการทางปัญญาในเชิงบวกสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มวิทยาศาสตร์

สุขภาพ (B = 2.201, p = <.001, 95%CI = 1.22, 3.18) และเกรด

เฉลี่ยก็มีอิทธิพลต่อความต้องการทางปัญญาในเชิงบวกใกล้ระดับมี

นัยสำคญัทางสถติิ (B =.601, p =  .056, 95%CI = .02, 1.22)

สรุป นิสิตมีความต้องการทางปัญญาในระดับสูง และปัจจัยที่สามารถ

ทำนายความต้องการทางปัญญา ได้แก่ เพศ กลุ่มคณะที่กำลัง

ศกึษาอยู ่ และเกรดเฉลีย่

คำสำคัญ ความตอ้งการทางปญัญา, นสิิตจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั.:
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การศึกษาเป็นเครื ่องมือสำคัญต่อการพัฒนา

ประเทศ ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดย

ตรงต่อการพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของ

มนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับความต้องการในการใช้กำลังของประเทศ

สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2552 – 2559(1)

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา นิสิตนักศึกษา

ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่รู้และไม่รู้มาก่อนล่วงหน้า เช่น

การสอบ การทำงานในรายวิชาเป็นรายบุคคล และการ

ทำงานในรายวิชาเป็นกลุ่ม ประสิทธิภาพของงาน และผล

สัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็จะมีความแตกต่างกันระหว่าง

บุคคล  ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ ปัจจัย และสิ่งแวดล้อมรอบ

ตัวของบุคคลนั้น  ความต้องการทางปัญญาเป็นอีกปัจจัย

หนึ่งที่สะท้อนความชอบคิด พิจารณา และชอบแก้ปัญหา

ที่ยากและซับซ้อน เป็นแนวโน้มที่บุคคลจะชอบและทำ

กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด

Cohen, Stotland และ Wolfe (1955)(2) กล่าวว่า

ความต้องการทางปัญญา คือความต้องการจัดระบบและ

บูรณาการสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันอย่าง

มีโครงสร้าง และมีความหมาย เป็นความต้องการเข้าใจ

และหาเหตุผลให้กับปรากฏการณ์ที่ได้ประสบ  โดยเมื่อ

บุคคลเผชิญสถานการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้จะทำให้

เกิดความตึงเครียด ความเครียดนี้เองจะจูงใจให้บุคคลหา

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ จัดโครงสร้างความรู้และทำความเข้า

ใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ Cacioppo, Petty, Feinstein, &

Jarvis(3) ได้นิยามความต้องการทางปัญญาสูงว่าเป็นแนว

โน้มตามธรรมชาติที่จะสืบค้นแสวงหาคิดและตอบสนอง

ต่อข้อมูลที่ได้รับ เพื่อหาเหตุผลที่จะอธิบายถึงเหตุการณ์

ต่าง ๆ จึงมักชื่นชอบงานที่ต้องอาศัยการหาเหตุผลหรือ

คิดแก้ปัญหา ผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาต่ำมักพึ่งพา

ส่ิงชีแ้นะจากภายนอก เชน่ ผู้เชีย่วชาญผูมี้ช่ือเสยีง ในการ

อธิบายเหตุผล หรือจัดโครงสร้างประสบการณ์ที่ได้รับ

จึงมักชื่นชอบงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางปัญญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที ่

เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงและคะแนนสูงสุดเป็นอันดับต้น

ของประเทศไทย (ข้อมูลจาก http://studyinthailand.org/

th/ ค้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555) นิสิตน่าจะเป็นผู้

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนหมั่นหาความรู้ใหม่ ๆ และชื่นชอบการเรียน

วิชาที่มีเนื้อหาที่ยากหรือไม่รู้มาก่อน จึงน่าจะมีแนวโน้ม

ระดบัความตอ้งการทางปญัญาสงู

การศกึษาครัง้นี ้ ผู้วจัิยสนใจศกึษาความตอ้งการ

ทางปัญญาของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยได้แบ่งนิสิตออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาสังคม

ศาสตร์ – มนุษยศาสตร์(4) เนื่องจากนิสิตแต่ละสาขาวิชา

น่าจะมีตรรกะทางความคิดแตกต่างกัน จึงน่าสนใจว่า

ความต้องการทางปัญญาจะแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อจะ

ได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาค้นหาแนวทางในการ

ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของนิสิต

ต่อไป

วิธีการศึกษา

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ

จุดเวลาใดเวลาหนึง่ (Cross–sectional descriptive study)

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีจำนวน

ทั้งสิ ้น 5,352 คน(5)   โดยการสุ ่มแบบ multi – stage

sampling และคำนวนขนาดตวัอยา่งได ้840 คน เครือ่งมอื

ท่ีใช้เกบ็รวบรวมขอ้มูล  ได้แก่

แบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคำถามแบบให้เลือก

ตอบจำนวน 8  ข้อ และแบบสอบถามวดัความตอ้งการทาง

ปัญญา ท่ีพัฒนาโดย John T. Cacioppoและ Richard E.

Petty  ปี 1982(6)  ซ่ึงมีการใชอ้ย่างกวา้งขวาง  เป็นเครือ่งมือ

มาตรฐาน  มีค่าความเทีย่งเทา่กบั .91 ซ่ึง นวพร คงเจรญิ

และวิม ดุลยากร (2535)(7) ได้นำมาตรวัดความต้อง

การทางปัญญามาพัฒนาและวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .92 โดยมีข้อคำถามทั้งหมด

18 ข้อ เป็นข้อความทางบวก 9 ข้อและเป็นข้อความทาง

ลบ 9 ข้อ การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ไม่

เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0) ไปจนถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง (4) พิสัย

ของคา่คะแนนทีเ่ป็นไปได ้คือ 0 – 72 การแปลผลสามารถ

แยกกลุ่มผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาสูงและต่ำได้ โดย

ค่าคะแนน 0 – 36 หมายถึง เป็นผู้มีความต้องการทาง

ปัญญาตำ่ และคา่คะแนน 37 – 72 หมายถงึ เป็นผู้มีความ

ตอ้งการทางปญัญาสงู

การวเิคราะหข้์อมลู

วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS version

17.0  ใช้สถิติเชิงพรรณนา บรรยายคา่ตวัแปรตา่ง ๆ ไดแ้ก่

ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า

มัธยฐาน และพิสัยควอไทล์ (Inter-quartile range) และ

สถิติเชิงอนุมาน สำหรับทดสอบปัจจัยที่สัมพันธ์กับความ

ต้องการทางปัญญาทีละตัวแปร โดยสถิติทดสอบค่าที

(t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One - way

ANOVA) และใช้การวิเคราะห์ถดถอย (Multiple Linear

Regression Analysis) เพื่อทดสอบปัจจัยหลายตัวพร้อม

กัน โดยเลือกตัวแปรเข้าตัวแบบถดถอย (Regression

Model) จากผลการวเิคราะหร์ายคู่เฉพาะที ่p-value < 0.10

กำหนดคา่นยัสำคญัทางสถติิท่ี p < 0.05

ผลการศึกษา

นิสิตที่เป็นตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง (56.3%) มากกว่าครึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่

ในช่วง 3.51 – 4.00 และสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยม

ศึกษาจากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ บิดาและมารดาของ

กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญา

ตรี ส่วนมากประกอบอาชีพในสาขาอาชีพเกี่ยวกับการค้า

และธรุกิจส่วนตวั (ตารางที ่1)

ตารางท่ี 1. จำนวนและรอ้ยละของตวัแปรขอ้มูลท่ัวไป (n = 840)

ลักษณะทั่วไป จำนวน รอ้ยละ

เพศ
ชาย 367 43.7
หญิง 473 56.3

คณะที่กำลังศึกษาอยู่
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 280 33.3
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 280 33.3
กลุ่มคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 280 33.3

เกรดเฉลีย่สะสม (GPAX)
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 3.00 76 9.1
ระหวา่ง  3.01 - 3.50 202 24.0
ระหวา่ง  3.51 - 4.00 562 66.9

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรยีนสาธติ สังกดั-ทบวงมหาวทิยาลยั 96 11.4
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ 565 67.3
โรงเรยีนเอกชนและอืน่ ๆ 179 21.3

ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า 114 13.6
อาชวีศกึษา / อนปุริญญา 112 13.3
ปริญญาตรี 390 46.4
สูงกว่าปริญญาตรี 224 26.7
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กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการทาง

ปัญญาอยูใ่นระดบัสูง (ตารางที ่2) และมกีารแจกแจงของ

ขอ้มูลเขา้ใกลก้ารกระจายปกต ิดงัรปูที ่1

พบว่าเพศชายมีความต้องการทางปัญญามาก

กว่าเพศหญิง นิสิตในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงจะมีความต้องการทาง

ปัญญามากกว่านิสิตกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของความต้องการทางปัญญา

(n = 840)

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าตัวแปร

เพศ กลุ่มคณะที่กำลังศึกษาอยู่ และเกรดเฉลี่ยสามารถ

ร่วมกันทำนายความต้องการทางปัญญา ได้ร้อยละ 4.6

ของความแปรปรวน อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ โดยพบวา่

ตัวแปรกลุม่คณะทีศึ่กษาอธบิายความตอ้งการทางปญัญา

ไดสู้งสดุ คอื 2.2% (ตารางที ่4)

ตารางที ่1. จำนวนและรอ้ยละของตวัแปรขอ้มูลท่ัวไป (n = 840) (ต่อ)

ลักษณะทั่วไป จำนวน รอ้ยละ

ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า 125 14.9

อาชวีศกึษา / อนปุริญญา 106 12.6

ปริญญาตรี 437 52.0

สูงกว่าปริญญาตรี 172 20.5

บิดาของท่านมีอาชีพอะไร

ผู้ปฏบัิตงิานทีใ่ช้วชิาชพี วชิาการ และผูป้ฏบัิตงิานทีเ่กีย่วขอ้งกนั 228 27.1

ผู้ปฏบัิตงิานบรหิาร ธรุการ และฝา่ยจดัดำเนนิการ 203 24.2

ผู้ปฏบัิตงิานอาชพีเกีย่วกบัการคา้ ธรุกจิส่วนตวั 284 33.8

เกษตรกร ช่าง งานบรกิาร การกฬีาและอืน่ ๆ 95 11.3

มารดาของท่านมีอาชีพอะไร

ผู้ปฏบัิตงิานทีใ่ช้วชิาชพี วชิาการ และผูป้ฏบัิตงิานทีเ่กีย่วขอ้งกนั 193 23.0

ผู้ปฏบัิตงิานบรหิาร ธรุการ และฝา่ยจดัดำเนนิการ 202 24.0

ผู้ปฏบัิตงิานอาชพีเกีย่วกบัการคา้ ธรุกจิส่วนตวั 218 26.0

เกษตรกร ช่าง งานบรกิาร การกฬีา และอืน่ๆ 50 5.9

ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 167 19.9

ตารางที ่2. คะแนนความตอ้งการทางปญัญาของนสิิตช้ันปีท่ี 1 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั (n = 840)

ความต้องการทางปัญญา 38.8 (6) 39 (8) 14 - 62 21.8 78.2

Mean Median Min-Max ระดับ (%)

(S.D.) (IQR) ต่ำ สูง
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รูปที่ 1. ภาพฮสีโทแกรมคะแนนความตอ้งการทางปญัญา

ตารางท่ี 3. การวเิคราะหร์ายคูร่ะหวา่งปจัจัยกบัความตอ้งการทางปญัญา (n = 840)

ปัจจัยส่วนบุคคล n Mean SD t/F df p-value

เพศ

ชาย 367 39.7 5.85 3.770 838 < 0.001

หญิง 473 38.1 5.95

คณะที่กำลังศึกษาอยู่

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 280 40.2 6.01 13.204 2,837 < 0.001

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 280 37.7 5.96

กลุ่มคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 280 38.5 5.63

เกรดเฉลีย่สะสม (GPAX)

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 3.00 76 37.4 6.24 5.191 1,837 0.023*

ระหวา่ง  3.01 - 3.50 202 38.6 5.83

ระหวา่ง  3.51 - 4.00 562 39.0 .94

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรยีนสาธติ สังกดัทบวงมหาวทิยาลยั 96 38.8 5.80 0.305 2,837 0.738

โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ 565 38.9 6.17

โรงเรยีนเอกชน และอืน่ ๆ 179 38.5 5.31

ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า 114 38.6 5.45 0.269 3,836 0.604*

อาชวีศกึษา / อนปุริญญา 112 38.2 5.86

ปริญญาตรี 390 39.1 6.15

สูงกว่าปริญญาตรี 224 38.7 5.90
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ตารางท่ี 3. การวเิคราะหร์ายคูร่ะหวา่งปจัจัยกบัความตอ้งการทางปญัญา (n = 840) (ตอ่)

ปัจจัยส่วนบุคคล n Mean SD t/F df p-value

ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า 125 39.2 5.90 0.151 1,836 0.697*

อาชวีศกึษา / อนปุริญญา 106 37.9 5.72

ปริญญาตรี 437 39.0 6.07

สูงกว่าปริญญาตรี 172 38.5 5.81

บิดาของท่านมีอาชีพอะไร

ผู้ปฏบัิตงิานทีใ่ช้วชิาชพี วชิาการ และผูป้ฏบัิตงิาน 228 38.8 6.18 0.531 3,806 0.661

ที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ปฏบัิตงิานบรหิาร ธรุการ และฝา่ยจดัดำเนนิการ 203 39.1 6.04

ผู้ปฏบัิตงิานอาชพีเกีย่วกบัการคา้ ธรุกจิส่วนตวั 284 38.6 5.65

เกษตรกร ช่าง งานบรกิาร การกฬีาและอืน่ ๆ 95 39.4 5.98

มารดาท่านมีอาชีพอะไร

ผู้ปฏบัิตงิานทีใ่ช้วชิาชพี วชิาการ และผูป้ฏบัิตงิาน 193 39.2 6.51 0.602 4,825 0.662

ที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ปฏบัิตงิานบรหิาร ธรุการ และฝา่ยจดัดำเนนิการ 202 38.7 5.71

ผู้ปฏบัิตงิานอาชพีเกีย่วกบัการคา้ ธรุกจิส่วนตวั 218 38.3 5.56

เกษตรกร ช่าง งานบรกิาร การกฬีาและอืน่ ๆ 50 39.2 4.82

ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 167 39.0 6.26

* วเิคราะหโ์ดยใช ้polynominalcontrast : linear

ตารางที ่4. การเปรยีบเทยีบตวัแบบสำหรบัอธบิายตวัแปรทีสั่มพนัธกั์บความตอ้งการทางปญัญา

       Change Statistics

ตัวแบบ R R Square Adjusted R Square

R Square Change Sig. F Change

1 .129a .017 .016 .017 < 0.001

2 .155b .024 .022 .007 .012

3 .216c .046 .042 .022 < 0.001

a.Predictors: (Constant), เพศ

b.Predictors: (Constant), เพศ, ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

c. Predictors: (Constant), เพศ, ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน, กลุม่คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี

กลุ่มคณะมนษุยศาสตร ์ และสงัคมศาสตร์
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โดยกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อ

เทียบกับกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีอิทธิพลต่อคะแนน

ความตอ้งการทางปญัญาในเชงิบวกสงูทีสุ่ด นสิิตชายมคีา่

คะแนนความต้องการทางปัญญาสูงกว่านิสิตหญิง และ

เกรดเฉล่ียมีอิทธิพลต่อความต้องการทางปัญญาในเชิงบวก

สูงเปน็ลำดบัถัดมา อยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ

วิจารณ์

จากตัวอย่าง 840 คน ที่สุ่มจากประชากรนิสิต

ชั้นปีที ่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าส่วนใหญ่มี

ความต้องการทางปัญญาอยู่ในระดับสูง  ปัจจัยที่มีความ

สัมพันธกั์บความตอ้งการทางปญัญาอยา่งมนัียสำคญัทาง

สถิติ ไดแ้ก ่เพศ กลุ่มคณะ และเกรดเฉลีย่

เพศชายมีระดับความต้องการทางปัญญาสูงกว่า

เพศหญงิ สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ ลัดดา  อุตสาหะ(8 )  ที่

พบว่าเพศชายมีความคิดริเริ่มสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัย

สำคญัทางสถติิท่ีระดบั p < 0.01 และงานวจัิยของ อะริยา

เลาหสรุโยธนิ(9)  ทีพ่บวา่ นกัศกึษาชายมบุีคลกิภาพดา้นมุง่

สัมฤทธิ์สูงกว่านักศึกษาหญิง  ซึ่งอาจอธิบายตามแนวคิด

ของ Cacioppo, Petty, Feinstein & Javis(3) ที่ว่าความ

ต้องการทางปัญญามีความคาบเก่ียวกับความคิดริเร่ิมสร้าง

สรรค์และบุคลิกภาพตามองค์ประกอบความจริงจังทาง

ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ เป็นไปได้ว่าความ

แตกต่างระหว่างเพศมีผลต่อโครงสร้างทางบุคลิกภาพ

ดังงานวิจัยของ Barzins, Willing & Watter (อ้างถึงใน

ปรีชา อรุณสวัสดิ์, 2531)(10) กล่าวถึงองค์ประกอบของ

ลักษณะความเป็นชาย ประกอบด้วยความมีอำนาจใน

สังคม (Social Ascendency) ความเปน็อิสระ (Autonomy)

มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยปัญญา (Intellectual

Ascendency) และมีเลือดนักสู้ (Physical Boldness)

ส่วนองค์ประกอบของลักษณะความเปน็หญิง ประกอบด้วย

การมีความผูกพันกับครองครัว (Nurturant Affiliation)

ตามใจตนเอง (Self-Subordination) และมีความสนใจ

ตนเอง (Introvation)

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีอิทธพิล

ต่อคะแนนความต้องการทางปัญญาในเชิงบวกสูงที่สุด

สอดคล้องกับการศึกษาของ นวพร คงเจริญ และ วิม

ดุลยากร(6) ที่พบว่ากลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปน็กลุม่ทีมี่ความตอ้งการทางปญัญาสงู อยา่งมนียัสำคญั

ทางสถิติ  เนื่องมาจากนิสิตกลุ่มนี้มีการฝึกฝนและคุ้นเคย

กับเนื้อหาวิชาที่เน้นหนักไปในการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล

นอกจากนี้ยังพบว่าค่าคะแนนความต้องการทาง

ปัญญา มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามเกรดเฉลี่ย อย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงาน

ตารางที ่5. ตวัแปรทีอ่ธบิายความตอ้งการทางปญัญาของนสิิต (N = 840)

ตัวแปร B S.E B β t Sig. 95.0% Confidence

       Interval

Lower Upper

Bound Bound

เพศ -1.391 0.412 -0.116 -3.377 0.001 -2.199 -.582

กลุ่มคณะที่กำลังศึกษาอยู่

-  กลุม่คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2.201 0.314 0.174 4.410 < 0.001 1.221 3.181

-  กลุ่มคณะมนษุย์ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0.855 0.493 0.068 1.734 0.083 -.133 1.823

เกรดเฉลี่ยสะสม 0.601 0.493 0.066 1.914 0.056 -.015 1.218

Constant 38.397 1.040 36.904 < 0.001 36.355 40.440

R = 0.216               R2 = 0.046                      S.E est. = 5.826                              F = 10.174 p-value = < 0.00
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วิจัยของ Megan Dwyer(11) ที่ทำการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างความตอ้งการทางปญัญากับความพึงพอใจในชีวิต

และความสำเร็จทางการศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัย

พบว่าเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับความต้องการทาง

ปัญญาแตไ่ม่สอดคลอ้งกบัการวจัิยของ ลัดดา อุตสาหะ(8)

ท่ีพบว่านักเรียนกลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงและกลุ่มเกรดเฉล่ียต่ำ

มีความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม

ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05

ความแตกตา่งนีอ้าจเปน็เพราะกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็นกัเรยีน

และนักศึกษามีรูปแบบการเรียนที่ต่างกัน โดยนักเรียนจะ

เน้นการฟัง จดตาม และท่องจำ จากอาจารย์หรือเฉพาะ

ในตำราเรยีน แตน่กัศกึษามกีารคดิวเิคราะห ์สรุปประเดน็

และมีการค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่ง

อาจเป็นผลให้เกิดความแตกต่างกันของรปูแบบการคิด

ข้อจำกดัและขอ้เสนอแนะ

เนื่องจากเป็นการวิจัยแบบ Cross - Sectional

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับความต้องการทาง

ปัญญา  จึงไมส่ามารถระบเุปน็ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตไุด้

และเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถสรุปผล

แทนกลุ่มอื่น ๆ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มคนที่มี

ความแตกต่างหลากหลายออกไปว่าจะได้ผลเช่นเดียวกัน

หรือไม่ นอกจากนี้อาจมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลถึงความ

สัมพันธ์และอธิบายความต้องการทางปัญญาของนิสิตได้

เนื่องจากในการวิจัยนี้ตัวแปรในตัวแบบอธิบายความต้อง

การทางปญัญาไดค่้อนข้างนอ้ย (R2 = 0.046) จึงควรศกึษา

ปัจจัยอืน่ทีอ่าจมอิีทธพิลตอ่ความตอ้งการทางปญัญา เชน่

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ การ

อบรมเล้ียงด ู เป็นตน้  เพือ่ให้ครอบคลมุมากขึน้

สรุป

นิสิตช้ันปีท่ี 1 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ส่วนใหญ่

มีความต้องการทางปัญญาอยู่ในระดับสูงโดยปัจจัยที่

สามารถทำนายความต้องการทางปัญญาของนิสิต ได้แก่

เพศ กลุ่มคณะที่กำลังศึกษาอยู่ และเกรดเฉลี่ย ผลการ

ศึกษาน้ีอาจนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการศกึษา

ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ดังเช่นที่พบว่ากลุ่มคณะที่เนื้อหา

วิชาเกี ่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์  การใช้เหตุผลทาง

วิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนความต้องการทางปัญญาค่อน

ข้างสูง
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