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บทคดัยอ่ 

 การวิจัยเชิงเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
เรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน
ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับข้อมูลทั่วไป (เพศ อายุ หลักสูตร ชั้นปี และเกรดเฉลี่ย) 
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2/2558 
จ านวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าที (Independent t-test) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการตั้งเป้าหมายความส าเร็จใน
การเรียน, ด้านการให้คุณค่ากับวิชาชีพที่เรียน, ด้านกลยุทธ์ในการเรียนอย่างมุมานะ และด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียน ส่วนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการรับรู้ความสามารถในการเรียน 
และด้านการตั้งเป้าหมายการท างานร่วมกับเพื่อนและผู้สอน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนระหว่างนักศึกษาหญิง
กับนักศึกษาชายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = .03) ส่วนอายุ หลักสูตร ชั้นปี และ
เกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกัน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน นักศึกษา   

หลกัการและเหตผุล 

วตัถุประสงค ์

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเชิงเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวาง (Descriptive research 

with cross-sectional study 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน  

1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ หลักสูตร ชั้นปี 
และเกรดเฉลี่ย   

2. แบบสอบถามประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ได้ปรับปรุงจาก Tuan et al. (2005: 656) เป็นแบบสอบถามแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 35 ข้อ แบ่งเป็น 6 ด้าน  
 ด้านการรับรู้ความสามารถในการเรียน ข้อ 1-7  
 ด้านกลยุทธ์ในการเรียนอย่างมุมานะ ข้อ 8-15  
 ด้านการให้คุณค่ากับวิชาชีพที่เรียน ข้อ 16-20  
 ด้านการตั้งเป้าหมายการท างานร่วมกับเพื่อนและผู้สอน ข้อ 21-24  
 ด้านการตั้งเป้าหมายความส าเร็จในการเรียน ข้อ 25-29  
 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน ข้อ 30-35 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ค่าความตรงของเนื้อหา (Index of 
item objective congruence: IOC) = 0.67 – 1 และค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถาม ค านวณด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) เท่ากับ .88 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบค่าสถิติโดยใช้ 
Independent t-test และ One-way ANOVA  

นักศึกษา วสส.ตรัง ปกีารศึกษา 2/2558 จ านวน 360 คน 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 265 คน 

ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 186 คน 

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 
แบ่งตามหลักสูตร และชั้นปี ร่วมกับการสุ่มตัวอย่างเชิงระบบ 
(Systematic random sampling) 

สูตรของเครจซี่และมอรแ์กน 
 (Krejcie & Morgan, 1970 

อ้างในกรรณิกา เรืองเดช 
ชาวสวนศรีเจริญ, 2557: 148)  

เพิ่มร้อยละ 20  

ค่าเฉลี่ย  1.00  -  1.50  =  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่ในระดับน้อยมาก,      1.51  -  2.50  =   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่ในระดับน้อย,   
           2.51  -  3.50   =   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง,   3.51  -  4.50  =   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่ในระดับมาก  
     และ 4.51  -  5.00  =    แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด   

เกณฑ์ 

ผลการวิจยั 

สรุปและอภิปรายการวิจยั 

• เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

• เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
• กับข้อมูลทั่วไป (เพศ อายุ หลักสูตร ชั้นปี และเกรดเฉลี่ย)    

เพศชาย : ร้อยละ 17.7 

เพศหญิง : ร้อยละ 82.3 

อายุ 17-19 ปี อายุ 20-21 ปี มากกว่า 22 ปี 

ร้อยละ 13.6 

ร้อยละ 57.9 

ร้อยละ 29.4 สาธารณสุขชุมชน 
ร้อยละ 44.9 

ทันตสาธารณสุข 
ร้อยละ 30.9 

เทคนิคเภสัชกรรม 
ร้อยละ 13.2 

ปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ 
ร้อยละ 13.2 

< 3.25 3.25 - 3.59 > 3.60 

เกรดเฉลีย่สะสม 
ร้อยละ 55.85 

ร้อยละ 26.79 
ร้อยละ 17.36 

ภาพที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

แรงจูงใจใ  สัมฤทธิ  X  SD ระดับ 
ด้านการรับรู้ความสามารถในการเรียน  2.91 0.53 ปานกลาง 

ด้านกลยุทธ์ในการเรียนอย่างมุมานะ 3.91 0.54 มาก 

ด้านการให้คุณค่ากับวิชาชีพท่ีเรียน 3.97 0.52 มาก 

ด้านการตั้งเป้าหมายการท างานร่วมกับเพ่ือนและผู้สอน 3.31 0.74 ปานกลาง 

ด้านการตั้งเป้าหมายความส าเร็จในการเรียน 4.02 0.67 มาก 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน 3.80 0.66 มาก 

ภาพรวม 3.66 0.40 มาก 
 

เพศ จ านวน X  S.D. t p-value 
ชาย 47 3.52 0.49 -2.185 .03 
หญิง 218 3.69 0.37   
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลค่าเฉลี่ยของ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง จ าแนกรายด้าน และภาพรวม 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ระหว่างนักศึกษาเพศหญิงและเพศ
ชาย 

อาย ุ(ปี) จ านวน X  S.D. p-value 
17-19 78 3.69 0.40  
20-21 151 3.64 0.41 .61 
มากกว่า 22  36 3.62 0.35  
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ระหว่างนักศึกษาท่ีมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน 

หลักสูตร จ านวน X  S.D. p-value 
ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 119 3.65 0.39  
ส.บ. (ทันตสาธารณสุข) 82 3.66 0.45 .98 
ปวส. (เทคนิคเภสัชกรรม) 35 3.64 0.28  
ปวส. (ป ิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 29 3.69 0.38  
 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ระหว่างหลักสูตรท่ีก าลังศึกษา 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ระหว่างชั้นปีท่ี
ก าลังศึกษา 

ชั นป ี จ านวน X  S.D. p-value 
ปี 1 66 3.71 0.34  
ปี 2 106 3.59 0.37 .15 
ปี 3 55 3.67 0.51  
ปี 4 38 3.73 0.36  

 ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ระหว่างช่วงของ
เกรดเฉลี่ย 

เกรดเฉลี่ย จ านวน X  S.D. p-value 
น้อยกว่า 3.25 148 3.58 0.40  
ระหว่าง 3.26-3.59 71 3.61 0.35 .09 
3.60 ขึ้นไป  46 3.70 0.41  
 

 ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนภาพรวมของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง อยู่ในระดับมาก 
สรุปได้ว่า นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน ซึ่ง ตามแนวคิดของ 
McClelland (1961) ซึ่งส าหรับกรณีของนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ต้องเน้นการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง การรู้จักตนเอง
และเข้าใจตนเอง ประสบการณ์ของความส าเร็จและล้มเหลว การมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างานร่วมกับผู้อื่น และการ
ท างานเป็นทีม 

 แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ์ในการเรียนระหว่างนักศึกษาหญิงกบันักศึกษาชายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งนักศึกษาหญิงมีแนวโน้มมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนและทัศนคติในการเรียนที่ดีกว่านักศึกษาชาย แต่ยังสรุปได้ไม่ชัดเจนว่าเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจสัมฤทธิ์ในการเรียน
หรือไม่ เนื่องจากการศึกษาของนักวิจัยบางท่านมีทั้งสอดคล้องและเห็นต่างในเรื่องของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนระหว่างเพศ 

 แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ์ในการเรียนในชว่งอายุที่แตกต่างกัน พบว่า แรงจูงใจใ  สัมฤทธิ ในการเรียนไม่แตกตา่งกนัทางสถิติ จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ยังสรุปได้ไม่ชัดเจนว่าอายุที่แตกต่างกัน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนจะแตกต่างกันหรือไม่  

 ประเด็นนักศึกษากลุ่มอายุมากของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนต่ ากว่านักศึกษาที่มีอายุน้อย เนื่ องจาก
นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่มีอายุมากกว่า 22 ปี ส่วนใหญ่คือกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในโควต้าอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) นักศึกษาบางคนมีอายุมากกว่า 35 ปี และนักศึกษาในกลุ่มนี้บางคนมีครอบครัวแล้ว จึงมีผลท าให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การเรียนต่ ากว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากภาระของครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากการเรียน   

 นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ศึกษาในหลักสูตรที่แตกต่างกัน แรงจูงใจใ  สัมฤทธิ ในการเรียนไม่แตกต่างกันทาง เนื่องจาก
นักศึกษาทุกหลักสูตรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง คือสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน
ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ระหว่างหลักสูตรที่ก าลังศึกษาจึงไม่แตกต่างกันทางสถิติ  

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดตรัง ระหว่างชั้นปีที่ก าลังศึกษา พบว่า นักศึกษาในชั นปีที่แตกต่างกัน 
แรงจูงใจใ  สัมฤทธิ ในการเรียนไม่แตกต่างกันทางสถิติ  โดยนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ 3 อย่างไร
ก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกว่านักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเก็บรวบรวมข้อมูล 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจึงมีแนวโน้มให้ข้อมูลว่ามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนที่สูง แต่ยังสรุปได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากการศึกษาของ
นักวิจัยบางท่านมีทั้งสอดคล้องและเห็นต่างในเรื่องนี้ 

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับเกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกัน พบว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยที่
แตกต่างกัน แรงจูงใจใ  สัมฤทธิ ในการเรียนไม่แตกต่างกันทางสถิติ เหตุผลเนื่องจากการแบ่งช่วงของเกรดเฉลี่ยยังไม่เหมาะสมยึดตามเกณฑ์ของการได้รับ
เกียรตินิยม คือ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนในระดับปกติ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาได้รับเกียรติยมระดับ 2 และ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาได้รับเกียรติยม
ระดับ 1 ผลการแบ่งช่วงเกรดเฉลี่ยเช่นนี้จึงไม่เห็นความแตกต่างทางสถิติ ควรจะแบ่งเป็นผลการเรียนต่ า ปานกลาง และดี   

ปัญหาที่ความส าคัญของ วสส.ตรัง นิยามแรงจูงในใ  สัมฤทธิ  
× ไม่ค่อยมีการเตรียมการในการเรียนมาก่อนล่วงหน้า 
× เข้าชั้นเรียนสาย 
× หลับขณะเรียนเกิดจากการนอนดึก เพราะเล่นเกม

คอมพิวเตอร์ต่างๆ  
× ส่งงานไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา  
× มีนักศึกษาบางส่วนลาออกกลางคัน 

แรงจู ง ใจที่ เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่ จะ
ประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ผลตาม
มาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of 
Excellence) ที่ตนตั้ง ไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์จะไม่ท างานเพราะหวังรางวัล แต่ท าเพื่อจะ
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (สรางค์ 
โค้วตระกูล (2541: 172)  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความปรารถนาที่จะกระท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยพยายาม
แข่งขันกับมาตรฐานอันดีเยี่ยมหรือท าให้ดีกว่าบุคคล
ต่างๆ พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ บุคคลจะมี
ความปลอดโปร่งใจเมื่อประสบความส าเร็จ แต่จะมี
ค ว า ม วิ ต กกั ง ว ล เ มื่ อ ป ร ะส บคว ามล้ ม เ หล ว 
(McClelland, 1961) ซึ่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็น
แรงผลักดันภายในที่มีผลท าให้บุคคลและสังคม
ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการ
เรียน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถใช้ เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ห า
แนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอน  รวมทั้งกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนและกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตร  ในอันที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง
นักศึกษาต่อไป 


