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บทคัดย่อ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาลและยังมีส่วนต่อการผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาการเป็นบุคลากรทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ปัจจัยที่ศึกษาแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ การรับรู้คุณค่าในตนเอง ทัศนคติต่อการเรียน และทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ 

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อตัวนักศึกษา และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 

และบรรยากาศในการเรียนรู้ กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุดรธานี ปีการศึกษา 2553 จำนวน 225 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุดรธานี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ การ
รับรู้คุณค่าในตนเอง ทัศนคติต่อการเรียน ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง 

ความคาดหวังของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ นักศึกษา สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพือ่ น สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
กับครู บรรยากาศในการเรียนรู้ และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ ค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (α–coefficient) ของแบบสอบทัง้ 9 ด้านอยูร่ ะหว่าง .778-.914 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยวิธี
เพิ่มหรือลดตัวแปรเป็นขั้นๆ (Stepwise) ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุดรธานี ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ดา้ นสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพือ่ น (XH) เป็นตัวแปรทีพ่ ยากรณ์แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลในระดับสูงสุด ( = 4.07, s = .48) รองลงมาเป็นการรับรู้คุณค่าในตนเอง (XB) 

บรรยากาศในการเรียนรู้ (XJ) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อตัวนักศึกษา (XG) ทัศนคติต่อการเรียน (XC) และ
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ (XI) ตามลำดับ ตัวแปรทั้ง 6 ด้านสามารถทำนายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 45.8  
2. ผลการสร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี ในรูปคะแนนดิบ (Y) และรูปคะแนนมาตรฐาน (Z)  ได้ดังนี้
Y = -0.009+0.286(XH)+0.205(XB)+0.115(XJ)+0.132(XG)+0.114(XC)+0.095(XI)
Z = 0.238(XH)+0.223(XB)+0.171(XJ)+0.150(XG)+0.117(XC)+0.118(XI)
คำสำคัญ : แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, นักศึกษาพยาบาล

* วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
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Abstract

The purposes of this study were to examine the factors affecting achievement motivation and formulate 

predictive equations of achievement motivation in nursing students at the Boromarajonani College of Nursing, 

Udonthani. The factors included eight variables which were divided into three dimensions. The first were 

personal factors comprising perception of self esteem, attitudes towards learning and attitudes towards the 

nursing profession. The second dimension were family factors comprising parent-student relationships and 

expectation of parents toward students. The final dimension was the college environment factors comprising 

student-friend relationships, student-instructor relationships and the learning atmosphere. The sample was 

225 first to fourth year nursing students at the Boromarajonani College of Nursing, Udonthani during the 

academic year 2010. The research tool was a questionnaire of factors affecting achievement motivation of 

the nursing students. Items consisted of nine parts: 1) perception of self esteem, 2) attitude toward learning 

3) attitude toward the nursing profession 4) parents-students relationship 5) expectation of parents toward 

students 6) students-friends relationship 7) student-instructor relationship 8) learning atmosphere, and 9) 

achievement motivation. The reliability of each part was computed using α–coefficient were 0.77 to 0.914. 

The data were analyzed by using descriptive statistics such as means, standard deviations and a Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient and a Stepwise Multiple Regression Analysis.
The results were as follows:
1. There were six factors that could significantly predict achievement motivation of nursing students 

by ranking them from the most to the least  predictive coefficients, These factors included student-friend 

relationships (XH), perception of self esteem (XB), learning atmosphere (XJ), expectations of parents toward 

the student (XG), attitudes toward learning (XC), and  student-instructor relationships (XI). All of them could 

predict achievement motivation at approximately 45.8 %.
2. The results of formulating prediction equations of achievement motivation in the forms of raw 

scores (Y) and standard scores (Z) were as follows:
Y = -0.009+0.286(XH) +0.205(XB) +0.115(XJ) +0.132(XG) +0.114(XC) +0.095(XI)
Z = 0.238(XH) +0.223(XB) +0.171(XJ) +0.150(XG) +0.117(XC) +0.118(XI)
Keywords : Achievement Motivation, Nursing Students
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สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
มีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพ มีความรูค้ วามสามารถ และมีศกั ยภาพในการ
ให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาพยาบาลจึงต้องมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง มีเป้าหมาย
ในการทำงาน มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ
มุ่งมั่นในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพให้กับตนเองและส่งผลต่อการบริการสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยสำคัญประการ
หนึ่งที่ทำให้นักศึกษาพยาบาลประสบความสำเร็จ
ในการเรียน และยังมีส่วนในการผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพ เนือ่ งจากแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิเ์ ป็นแรงขับทีอ่ ยู่
ภายในตัวมนุษย์ที่ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่น
ในการทำงาน คนที่ มี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ สู ง จะมี
ความพยายามในการกระทำไปสู่เป้าหมายโดยไม่
ลดละ1,2
จากการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ระหว่างปีการศึกษา 2549-2552 พบว่า นักศึกษา
ขาดความสนใจ ขาดความใจใส่ในการเรียนรู้ มีความ
มุง่ มัน่ ในการเรียนน้อย มีพฤติกรรมการหลับในระหว่าง
เรียน ซึ่งแสดงถึงการขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
บุคคล ประกอบด้วยปัจจัยจากภายในตัวบุคคล ปัจจัย
จากครอบครัว สังคมโรงเรียนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
ในการสนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาลมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ สถาบันการศึกษาและผู้เกีย่ วข้องจึงต้องควร
เข้าใจถึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
สนใจที่ จ ะศึ ก ษาว่ า มี ปั จ จั ย ใดบ้ า งที่ มี อิ ท ธิ พ ลและ
ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล
ผลจากการศึกษาจะเป็นข้อมูลพืน้ ฐานสำหรับผูบ้ ริหาร
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รวมถึงบุคลากรและผูเ้ กีย่ วข้องในการนำไปใช้ประโยชน์
สำหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและการจั ด สิ่ ง
สนับสนุนต่างๆ ในการส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ให้กับนักศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
มีการใฝ่รู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ กระตือรือร้น
มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผล
ให้ ได้บั ณฑิต พยาบาลที่พึ งประสงค์ และมีคุ ณภาพ
มากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุดรธานี ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์
การวิจัยดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล           
บรมราชชนนี อุดรธานี
2. สร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี

สมมติฐานการวิจัย

1. การรับรู้คุณค่าในตนเอง ทัศนคติต่อการ
เรียน ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล สัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง ความคาดหวังของ
ผู้ ป กครองต่ อ ตั ว นั ก ศึ ก ษา สั ม พั น ธภาพระหว่ า ง
นักศึกษากับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ และบรรยากาศในการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
2. การรับรู้คุณค่าในตนเอง ทัศนคติต่อการ
เรียน ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล สัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง ความคาดหวังของ
ผู้ ป กครองต่ อ ตั ว นั ก ศึ ก ษา สั ม พั น ธภาพระหว่ า ง
นักศึกษากับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ และบรรยากาศในการเรียนรู้ ส่งผลต่อ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
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ขอบเขตในการวิจัย

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย
เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม กับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี โดยศึกษาระหว่าง
เดือน สิงหาคม 2553 ถึง มกราคม 2554
2. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี ปีการศึกษา 2553 ชั้นปีที่ 1-4 รวม จำนวน
512 คน โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างคำนวณจากสูตร
ของยามาเน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบบ
แบ่งชั้น ตามชั้นปีของนักศึกษา ได้จำนวน 225 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา คือ
3.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ
3.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
1) การรับรู้คุณค่าในตนเอง
2) ทัศนคติต่อการเรียน
3) ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล
3.12 ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่
1) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
กับผู้ปกครอง

2) ความคาดหวังของผูป้ กครอง
ต่อตัวนักศึกษา
3.13 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
กับเพื่อน
2) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์
3) บรรยากาศในการเรียนรู้
3.2 ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

วิธีดำเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2553 โดยกำหนดขนาด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ข องยามาเน ที่ ร ะดั บ ความ
คลาดเคลื่อน .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 225
คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตามชั้นปีของนักศึกษา แต่ละชั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย
โดยสุ่ ม ตามเลขประจำตั ว ของนั ก ศึ ก ษา จำนวน
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นปี แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ชั้นปีที่
1
2
3
4
รวม

จำนวนประชากร
90
90
133
199
512

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แบ่ ง ออกเป็ น
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่ อ แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เป็นแบบ
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จำนวนตัวอย่าง
40
40
58
87
225

มาตราประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยแบบสอบถาม
ปัจจัยด้านส่วนบุคคล มี 3 ด้านย่อย ได้แก่ การรับรู้
คุณค่าในตนเอง ทัศนคติต่อการเรียนและทัศนคติต่อ
วิชาชีพพยาบาล ปัจจัยด้านด้านครอบครัว มี 2 ด้าน
ย่อย ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผูป้ กครอง
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และความคาดหวังของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ นักศึกษา และ
ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมในวิทยาลัย มี 3 ด้านย่อย ได้แก่
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน สัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษากับครู และบรรยากาศในการเรียนรู้
และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ของนักศึกษาพยาบาล
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม หาค่ า
โดยวิ ธี ก ารหาสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(α–coefficient) ของแบบสอบถามแต่ละด้าน โดย
มีค่าความเชื่อมั่น ปรากฏดังในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล
1

2

แบบสอบถาม
แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
1.1 ด้านการรับรู้คุณค่าในตนเอง
1.2 ด้านทัศนคติต่อการเรียน
1.3 ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล
1.4 ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง
1.5 ด้านความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อนักศึกษา
1.6 ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
1.7 ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครู
1.8 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ดำเนิน การเก็ บโดย
ผูช้ ว่ ยวิจยั ซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสนับสนุนของวิทยาลัย
ซึ่งผู้วิจัยได้มีการชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ช่วยวิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้ภาษาในการอธิบาย
โครงการวิจัยและการยินยอมในการให้ข้อมูลของ
นั ก ศึ ก ษา โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เก็ บ ในบ่ า ย
วั น ศุ ก ร์ ข องเดื อ นที่ เ ป็ น ชั่ ว โมงกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
ของนั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี เก็ บ ข้ อ มู ล ในระหว่ า งเดื อ น
พฤศจิกายน 2553–มกราคม 2554

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย
กับแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
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ค่าความเชื่อมั่น
.813
.810
.897
.896
.778
.856
.780
.778
.914

พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุ ด รธานี ทั้ ง ปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นบุ ค คล
ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย รวมทั้งหมด
8 ปัจจัย ได้แก่ 1 การรับรู้คุณค่าในตนเอง 2 ทัศนคติ
ต่ อ การเรี ย น 3 ทั ศ นคติ ต่ อ วิ ช าชี พ พยาบาล 4
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง 5 ความ
คาดหวังของผูป้ กครองต่อตัวนักศึกษา 6 สัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 7 สัมพันธภาพระหว่าง
นั ก ศึ ก ษากั บ อาจารย์ และ 8 บรรยากาศในการ
เรียนรู้
ในการศึกษาผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระ คือกลุ่มปัจจัยต่างๆ
ทั้ง 8 ตัวแปรข้างต้นกับตัวแปรตาม คือแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิข์ องนักศึกษาพยาบาล ผลการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนธ์กับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
.471**
.478**
.360**
.428**
.413**
.522**
.381**
.389**

ตัวแปร
การรับรู้คุณค่าในตนเอง
ทัศนคติต่อการเรียน
ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อตัวนักศึกษา
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
บรรยากาศการเรียนรู้

** p < 0.1

จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพือ่ น มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู ทีส่ ดุ r=.522
รองลงมาคือทัศนคติตอ่ การเรียน r=.478 และทัศนคติ
ต่อวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ำที่สุด r=.360
2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อ
สร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักศึกษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบ
เพิ่ ม หรื อ ลดตั ว แปรเป็ น ขั้ น ๆ (Stepwise Multiple
Regression Analysis) ระหว่างกลุ่มปัจจัยด้านต่างๆ
กั บ แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เพื่อหา
ว่าตัวแปรที่นำมาศึกษา ทั้ง 8 ตัวแปร ตัวแปรใด
เป็นตัวพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ได้ดีที่สุด ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R ค่าสัมประสิทธิ์การทำนาย R2 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
R2change ค่าทดสอบเอฟ F และค่าทดสอบเอฟของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ F2change ของตัวแปรด้าน
ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย พยาบาล
บรมราชชนนี อุดรธานี จากการคำนวณตามวิธีแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเป็นขั้นๆ Stepwise
ตัวแปรอิสระ
XH
XH, XC
XH, XC, XB
XH, XC, XB, XJ
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R
.522
.600
.632
.659

R2
.273
.360
.400
.435

F
83.541
62.446
49.075
42.261

R2change
.273
.088
.040
.035

F2change
83.541**
30.358**
14.654**
13.495**
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R ค่าสัมประสิทธิ์การทำนาย R2 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
R2change ค่าทดสอบเอฟ F และค่าทดสอบเอฟของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ F2change ของตัวแปรด้าน
ต่ า งๆ ที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย พยาบาล
บรมราชชนนี อุดรธานี จากการคำนวณตามวิธีแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเป็นขั้นๆ Stepwise (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ
XH, XC, XB, XJ, XG
XH, XC, XB, XJ, XG, XI

*p < .01
เมื่อ XB
XC
XG
XH  
XI
XJ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

R
.669
.677

R2
.448
.458

F
35.542
30.691

R2change
.013
.010

F2change
5.334**
4.002**

การรับรู้คุณค่าในตนเอง
ทัศนคติต่อการเรียน
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อตัวนักศึกษา
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
บรรยากาศการเรียนรู้

จากตารางที่ 4 พบว่า สัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับเพื่อน XH เป็นตัวแปรตัวแรกที่สามารถ
พยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล
ต่อมาเป็นทัศนคติต่อการเรียน XC การรับรู้คุณค่า
ในตนเอง XB บรรยากาศการเรียนรู้ XJ ความคาดหวัง
ของผู้ปกครองต่อตัวนักศึกษา XG และ สัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ XI โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัว

สามารถพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา
พยาบาลได้
ค่าสัมประสิทธิข์ องตัวแปรทีใ่ ช้เป็นตัวพยากรณ์
ที่มีประสิทธิภาพทั้ง 6 ตัวแปรนี้ ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักศึกษาพยาบาล โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังแสดงใน
ตาราง ที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ b ค่าคงที่ a ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของสัมประสิทธิข์ องตัวพยากรณ์ SEb ค่าสัมประสิทธิข์ องตัวพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน β
ค่าทีในการทดสอบสัมประสิทธิข์ องตัวพยากรณ์ t ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคณ
ู R ค่าสัมประสิทธิ์
2
การทำนาย R ค่าทดสอบเอฟ F และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ SEest ของ
ตัวพยากรณ์ที่ดี
ตัวพยากรณ์
B
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน XH
.286
ทัศนคติต่อการเรียน XC
.144
การรับรู้คุณค่าในตนเอง XB
.205
บรรยากาศในการเรียนรู้ XJ
.155
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อตัวนักศึกษา XG
.132
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ XI
.095
ค่าคงที่ a
-.009
SEest= ±.282;
R = .677
2
F = 30.691**
R = .458;

β

.238
.117
.223
.171
.150
.118
-

SEb
.057
.063
.069
.052
.053
.048
-

t
4.121**
2.001*
3.588**
2.963**
2.479*
1.809*
-

*p < .05; **p < .01
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จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของตัวพยากรณ์ ตัวแปรสัมพันธภาพระหว่าง
นั ก ศึ ก ษากั บ เพื่ อ นสามารถพยากรณ์ แ รงจู ง ใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลได้สูงสุด และอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน b, β เป็น 0.286 และ
0.238 ตามลำดับ รองลงมาเป็นตัวแปรการรับรูค้ ณ
ุ ค่า
ในตนเอง สามารถพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ
และค่าสัมประสิทธิก์ ารถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
เป็น .205 และ.223 ตามลำดับ และมีความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ + .282 สามารถ
นำไปเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข อง
นักศึกษาพยาบาล แสดงในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้
Y = -0.009+0.286XH + 0.205XB + 0.115XJ
+ 0.132XG + 0.114XC + 0.095XI
สมการพยากรณ์ แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข อง
นักศึกษาพยาบาล แสดงในรูปคะแนนมาตรฐานได้
ดังนี้
Z = 0.238XH + 0.223XB + 0.171XJ +
0.150XG + 0.117XC + 0.118XI
ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรข้างต้น สามารถทำนาย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลได้  ร้อยละ
45.8

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุดรธานี พบว่า ปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์
ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักศึกษาพยาบาล
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 8 ปัจจัย
โดยเรี ย งจากความสั ม พั น ธ์ ม ากที่ สุ ด ได้ แ ก่ 1
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 2 ทัศนคติต่อ
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การเรียน 3 การรับรู้คุณค่าในตนเอง 4 สัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง 5 ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อตัวนักศึกษา 6 บรรยากาศในการเรียนรู้
7 สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และ
8 ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล และเมื่อนำตัวแปร
ปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วย
วิธีการเพิ่มหรือลดตัวแปรเป็นขั้นๆ Stepwise เพื่อหา
ว่ามีตวั แปรใดบ้างทีส่ ามารถเป็นตัวพยากรณ์แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุดรธานี พบว่าปัจจัยหรือตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา
พยาบาล มี 6 ปั จ จั ย โดยที่ ตั ว แปรสั ม พั น ธภาพ
ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ เพื่ อ น เป็ น ตั ว แปรพยากรณ์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลได้สูงสุด
รองลงมาเป็ น ตั ว แปรการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ในตนเอง
บรรยากาศในการเรียนรู้ ความคาดหวังของผูป้ กครอง
ต่อตัวนักศึกษา ทัศนคติตอ่ การเรียน และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ นอกจากนี้ตัวแปรทั้ง 6
ปัจจัยข้างต้นสามารถทำนายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาพยาบาลได้ถึงร้อยละ 45.8  
ผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิข์ องนักศึกษาพยาบาลนัน้ มีผลเกีย่ วเนือ่ งและ
ส่งผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล โดยปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ
ภายใน Intrinsic motivation ได้รบั อิทธิพลมาจากสิง่ เร้า
ภายในของบุ ค คลนั้ น ส่ ว นปั จ จั ย ที่ เ ป็ น แรงจู ง ใจ
ภายนอก Extrinsic motivation จะได้รบั อิทธิพลมาจาก
สิ่ ง เร้ า จากภายนอก 3 ซึ่ ง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า
ปัจจัยภายในทีเ่ ป็นปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ การรับรู้
คุณค่าในตนเอง และทัศนคติต่อการเรียน ส่วนปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา
พยาบาล สำหรับการศึกษาครั้งนี้มี 2 ด้าน คือ ด้าน
ครอบครัว ได้แก่ ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ
ตัวนักศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย ได้แก่
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน บรรยากาศ
ในการเรี ย นรู้ และสั ม พั น ธภาพระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา
กับอาจารย์ ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษา
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ของ ประเมศว์ วัฒนโอภาส นภาพร วัฒนโอภาส และ
นิ ท รา ปั ญ จมาศ 4 ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ปัจจัยด้านส่วนตัว ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี กับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ
เพื่อน มโนภาพแห่งตน และบรรยากาศในการเรียนรู้
เป็นปัจจัยที่ร่วมกันทำนายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาได้ ร้อยละ 34.5  
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า มี ปั จ จั ย ภายนอก
ด้านสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยจำนวน 3 ปัจจัยจาก
ทั้งหมด 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสั ม พั น ธภาพ
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน บรรยากาศในการเรียนรู้
และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ทั้งนี้
อาจเนื่ อ งมาจากนั ก ศึ ก ษาในวิ ท ยาลั ย พยาบาล
บรมราชชนนีอุดรธานี เป็นนักศึกษาที่ต้องพักอาศัย
อยู่ภายในวิทยาลัย ดังนั้นการดำรงชีวิตในวิทยาลัย
ของนักศึกษาจึงมีความเกี่ยวข้องและผูกพันธ์อยู่กับ
เพื่อน มีการรวมกลุ่มและมีการทำกิจกรรมร่วมกัน
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทำให้ เ กิ ด การยอมรั บ ในกลุ่ ม เพื่ อ น
นักศึกษาด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการและมีความ
สำคัญสำหรับนักศึกษา สอดคล้องกับที่ Ryan5 สรุป
ไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมีความสำคัญต่อ
การเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ในการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยยังเน้นการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อน ผู้เรียนได้มี
โอกาสศึกษาค้นคว้าเป็นกลุม่ และขณะเดียวกันในการ
ฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษายังต้องฝึกปฏิบัติงานร่วมกัน
เป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ ประมาณ 6-8 คน ด้วยเหตุนี้
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนจึงเป็นปัจจัย
ที่ มี บ ทบาทอย่ า งมากในการทำนายแรงจู ง ใจใฝ่
สัมฤทธิข์ องนักศึกษาพยาบาล ส่วนบรรยากาศในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาทีม่ ีการจัดสภาพให้มีความพร้อม
ทัง้ ทางกายภาพและทางจิตใจจะก่อให้เกิดบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่อบอุ่น ทำให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย
ไม่เครียด ก่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ที่ดีขึ้น จึงนำ
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ไปสู่ความสำเร็จในการเรียนของนักศึกษามากขึ้น
ดังนั้นบรรยากาศในการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัย
สำคัญประการหนึ่งในการผลักดันให้นักศึกษาเกิด
แรงจูงใจในการเรียนและเกิดความสำเร็จในการเรียน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุคลธร แจ่มฤทธิ์6
ซึ่งพบว่า บรรยากาศในการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์
กับการใฝ่รู้ของนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้สภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ก็มีผลต่อการเกิดแรง
จู ง ใจในการเรี ย นเช่ น กั น เช่ น มี ข นาดห้ อ งเรี ย นที่
เหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ มีเสียงและกลิ่นที่
ไม่รบกวนต่อการเรียน และรวมถึงการมีเครื่องมือ
อุปกรณ์การเรียนต่างๆ พร้อมเพรียงและเพียงพอ7
ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ กนกวรรณ
ทองฉวี8  ซึ่งพบว่า สภาพแวดล้อมในสถาบัน มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อนักศึกษา
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ภายนอกด้ า นครอบครั ว เป็ น ปั จ จั ย
อีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาพยาบาล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บทบาทของ
ผู้ ป กครองที่ มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ ความสำเร็ จ ของ
นักศึกษา จะพยายามกระตุ้น ช่วยเหลือ สนับสนุน
ส่งเสริมและให้กำลังใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ปกครอง
ที่เป็นพ่อแม่ พ่อแม่ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ก็จะตั้ง
มาตรฐานความเป็นเลิศในการทำงาน จะบอกให้ลูก
ทราบถึงความต้องการและมุ่งหวังในสัมฤทธิผลของ
ลูก9 ด้วยเหตุนี้ความมุ่งหวังและความต้องการของ
พ่ อ แม่ จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ภายนอกที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
แรงจู ง ใจในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น7 สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิ จั ย ของประเมศว์ วั ฒ นโอภาส นภาพร
วัฒนโอภาส และนิทรา ปัญจมาศ4 ที่ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนตัว ครอบครัว และ
สิ่ ง แวดล้ อ มในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุ ว รรณภู มิ วิ ท ยาเขตพระนครศรี อ ยุ ธ ยา วาสุ ก รี
กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า ความคาดหวังของ
ผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ตัวนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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ส่วนปัจจัยภายในของตัวนักศึกษาที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ การรับรู้คุณค่าในตนเอง
และทั ศ นคติ ต่ อ การเรี ย น ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ภายใน 2
ปั จ จั ย ที่ ส ามารถทำนายแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข อง
นักศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการรับรู้คุณค่าใน
ตนเอง ทำให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่น มั่นใจในการ
ปฏิบตั งิ านของตนเอง บุคคลจะมีความเคารพในตนเอง
มองเห็นตนเองเป็นคนมีค่า มีความสามารถ และ
มี ส มรรถภาพที่ จ ะทำสิ่ ง ต่ า งๆ ให้ ส ำเร็ จ 10,11,12
นอกจากนั้ น บุ ค คลที่ รั บ รู้ คุ ณ ค่ า ในตนเองสู ง จะมี
แรงจูงใจและกระตือรือร้นในการทำงาน มีพลังและ
มีเป้าหมายในการทำงาน บุคคลจึงมีแรงจูงใจที่จะ
ทำงานต่างๆ ให้สำเร็จตามความเชื่อมั่น หรือมั่นใจใน
คุณค่าและความสามารถของตน ดังนั้นผู้ทมี่ ีนโนภาพ
แห่ ง ตนเป็ น ไปในทางที่ ดี จะมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนสูง ขณะที่ผู้ที่มีมโนภาพแห่งตนไม่ดี จะมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ส่วนทัศนคติต่อการเรียน
ซึ่งเป็นความรู้สึกและความคิดของบุคคลเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ การที่คนเราจะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ดี
หรือประสบความสำเร็จนั้น ส่วนใหญ่มักจะมาจาก
ความชอบ ความอยากทำ หรือมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่ง
ที่ทำ ดังนั้นหากบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน จึง
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้บุคคลนั้นเห็นประโยชน์ของ
สิ่งที่เรียน ซึ่งจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จต่อไป
หรือกล่าวได้ว่าทัศนคติต่อการเรียน เป็นส่วนหนึ่งที่
ทำให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน จึงเกิดการ
ใส่ใจและจดจ่อกับการเรียน มีความพยายามที่จะ
เรียนรู้ในสิ่งนั้นๆ อันเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ
เรียนรู้ของทุกคน ดังนั้นการมีทัศนคติที่ดีต่อการเรีย
นจึงทำให้บคุ คลมีการวางแผนและมีการตั้งเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ให้กับตนเอง13

ข้อเสนอแนะ

ข้ อ เสนอแนะสำหรั บ การนำผลการวิ จั ย ใน
ครั้งนี้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมแรง
จูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักศึกษาพยาบาล ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอ
ว่ า ในการพั ฒ นาแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากตัวนักศึกษา
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ครอบครัว และสถาบันการศึกษา โดยด้านตัวนักศึกษา
จะต้ อ งให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ในตนเองใน
ทิศทางที่ดี และจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย น ส่ ว นด้ า นครอบครั ว
ผู้ ป กครองจะต้ อ งร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้
นั ก ศึ ก ษาเกิ ด แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ผู้ ส อนควรจั ด
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่เน้นให้นักศึกษาเห็นความ
สำคัญของตนเองในบทบาทต่างๆ เพือ่ พัฒนาการรับรู้
คุณค่าในตนเองของนักศึกษา และในขณะเดียวกัน
ควรจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น การ
ปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นให้ นั ก ศึ ก ษาด้ ว ย
เช่นกัน โดยการสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็น
ความสำคั ญ ของการเรี ย น ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แก่
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเห็ น ว่ า การเรี ย นมี ค วาม
สำคั ญ ต่ อ ตั ว นั ก ศึ ก ษาเอง หรื อ การจั ด กิ จ กรรมที่
สนับสนุนให้นักศึกษาได้ประเมินทัศนคติต่อการเรียน
ของตนเอง ส่ ว นสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย
พยาบาลนั้นควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี
ทัง้ บรรยากาศในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนทีเ่ หมาะ
แก่การเรียนรู้ บรรยากาศภายในหอพักของนักศึกษา
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดภูมิทัศน์ในสถาบันจะต้อง
จัดในลักษณะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา การ
จัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ เช่น กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรม
กีฬาระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ เป็นต้น รวมถึง
สถาบันควรกำหนดให้ผปู้ กครองเข้ามีสว่ นร่วมในการ
ดู แ ล ช่ ว ยกำกั บ และให้ ก ำลั ง ใจในการเรี ย นของ
นักศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การสร้างความรร่วมมือ
ระหว่ า งสถาบั น กั บ ผู้ ป กครองในการติ ด ตามผล
การเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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