
          Chula Med J Vol. 60  No. 2  March - April  2016

Sarndhong K, Pittarattanasatian N. The comparative study of self-esteem and achievement

motivation between vocational training school and high school. Chula Med J  2016

Mar – Apr; 60(2): 231 - 46

Background Self-esteem and achievement motivation are related to

development of adolescence. The more self-esteem and

achievement motivation one has, the more one has better quality

of life and mental health.

Objective To study of comparison as well as relative factors of self-esteem

and achievement motivation of students in vocational training

school and high school.

Design A cross-sectional descriptive design.

Setting Santirat Institute of Business Administration and Horwang School.

Materials and Methods In total, 120 students of avocational training school and high

school who aged beween16 to 18 years old in academic year

2014 were recruited as subjects by simple random sampling

methods. Data collected included: personal information, self-

esteem questionnaires developed by Coopers Smith and

achievement motivation questionnaires developed by McClelland.

Data analysis was done using Independent t-test One-way

ANOVA, Least Significant Difference (LSD) and Pearson

Correlation.
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Result From this study, the self-esteem of students in the vocational

training school is significantly more higher than those in

the high school with statistical difference at p <0.05. Furthermore,

gender difference of a students in the high school is significantly

related to levels of self-esteem with statistical difference at

p <0.05.  The achievement motivation mean of students in

the vocational training school which at high level is similar to

that of those in the high school (  = 58.12 and 57.33

respectively). Careers of the parents of the students in

the vocational training school are significantly related to the levels

of achievement motivation with statistical difference at p <0.05.

Conclusion In this study, self-esteem of students in vocational training

school is higher than a those in the high school as well as

gender difference of students in the high school is related to

the self-esteem levels. Furthermore, their achievement motivation

is no difference and careers of the parents of students in

the vocational training school are related to their achievement

motivation. The finding of the relative factors and the other

sources will help related organizations regarding adolescence

to understand them better and to apply for their development to

be a better quality person in the future.
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เหตุผลของการทำวิจัย ความภาคภูมิใจในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีส่วนเกี่ยวเนื่อง

ในการพัฒนาวัยรุ ่น ซึ ่งถ้าหากวัยรุ ่นกลุ ่มดังกล่าวเป็นบุคคลที ่มี

ความภาค ภูมิใจในตนเองที่ดีและมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ดี   ซึ่งส่งผล

ใหเ้ดก็มีคณุภาพในการใชชี้วติทีด่ ีและมสุีขภาพจติทีด่ี

วัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์  รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างนักศึกษาสาย

อาชีพ และนกัเรยีนสายสามญั

รูปแบบการวิจัย การวจัิยเชงิพรรณนาภาคตดัขวาง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา วทิยาลยัอาชวีศกึษาสนัตริาษฎร ์ในพระอปุถมัภฯ์ และโรงเรยีนหอวงั

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาจากระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์

ในพระอุปถัมภ์ฯ และนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนปลาย

ทีโ่รงเรยีนหอวงั  ประจำปกีารศกึษา 2557 ทีมี่อายรุะหวา่ง 16 -18 ปี

กลุม่ละ 60 คน รวมทัง้สิน้ 120 คน โดยวธิกีารสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย

ประเมนิ  โดยใชแ้บบสอบถามเปน็เครือ่งมือในการเกบ็ ประกอบดว้ย 1)

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน 2) แบบสอบถามความภาคภูมิใจ

ในตนเอง  3) แบบสอบถามการแรงจงูใจใฝสั่มฤทธิ ์และวเิคราะหข้์อมูล

โดยใช ้Independent t-test, One-way ANOVA และLeast Significant

Difference (LSD)

ผลการศึกษา พบว่านักเรียนสายสามัญมีระดับความภาคภูมิใจในตนเองอยู่น้อยกว่า

นักศึกษาสายอาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ (p <0.05)

นักเรียนสายสามัญ ที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความภาคภูมิใจใน

ตนเองต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p <0.05) นักศึกษา

สายอาชีพ และนักเรียนสายสามัญส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ใน

ระดับมาก (ร้อยละ 70.00 และ 76.67 ตามลำดับ) หากใช้เกณฑ์

ค่าเฉลี่ยในการแปลผล พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ใน

ระดบัมาก (= 58.12 และ 57.33 ตามลำดบั)  นักศกึษาสายอาชพีทีมี่

อาชีพของผู้ปกครองแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน

อยา่งมนียัสำคญั ทางสถติทิีร่ะดบั (p <0.05)
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สรุป ระดับความภาคภูมิใจในตนเองทั้งสองรูปแบบการศึกษานั้นต่างกัน

และพบว่าปัจจัยเรื ่องเพศมีผลต่อระดับความภาคภูมิใจในตนเอง

ในส่วนของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทั ้งสองรูปแบบการศึกษาอยู่ในระดับ

ปานกลางที่ไม่แตกต่างกัน  และพบว่าปัจจัยเรื่องของอาชีพผู้ปกครอง

ของนกัศกึษาสายอาชพีมผีลตอ่ระดบัแรงจงูใจใฝสั่มฤทธิ ์  ซ่ึงการทราบ

ถึงปัจจัยและผลการศึกษาเหล่านี้จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น

เข้าใจในตัวเด็กวัยรุ่นมากขึ้น และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาเด็กวัยรุ่น

ให้เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ ความภาคภูมิใจในตนเอง, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, นักศึกษาสายอาชีพ,

นักเรยีนสายสามญั, วัยรุ่น.
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การรวมตัวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ

อาเซียน  มีเป้าหมายเพื่อผลักดันเศรษฐกิจในประเทศ

ก้าวหน้าอย่างรวดเรว็  รวมท้ังพัฒนาตัวบุคคลให้มีคุณภาพ

มากขึ ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี10 (พ.ศ. 2550 - 2554)(1)   ไดมุ่้งพฒันาคนทัง้ในมติิ

ของจริยธรรมและมิติของความรู้มุ่งสู่ “สังคมที่มีความสุข

ย่ังยืน”  ทำให้เกิดการพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและเยาวชน

หลายรูปแบบ ไม่ว ่าจะเป็นในส่วนของการศึกษา (2)

จากการประชุมเศรษฐกิจโลก World Economic Forum

(WEF)(3) ได้มีการรายงานสรุปผลประจำปี(5)  ในส่วนของ

การศึกษามีการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาในระดับโลก

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 78 ใน 144 ประเทศ ส่วนถ้า

ระดับภูมิภาคกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทย คืออันดับที่

8 ใน 10 ซึ่งเป็นรองจากประเทศกัมพูชา และประเทศ

เวียดนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า

“การศึกษาไทยถูกประเมินในระดับนานาชาติหลายครั้ง

ผลที่ได้ก็แสดงให้เห็นว่าเรายังทำได้ไม่ดีจริง ๆ แม้ผลอาจ

ไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นว่าประเทศไทยอยู่ลำดับนั้นจริงหรือไม่

แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าการ ศึกษาไทยมีปัญหา

อยูม่าก”(4)

Piaget(5) กลา่ววา่ วยัรุน่เปน็วยัทีมี่ความสามารถ

ในการเรียนรู้ มีความคิดเป็นแบบรูปธรรม สามารถเข้าใจ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีความสามารถใน

การคิด  วิเคราะห์ แต่ยังอาจขาดความยั้งคิด มีความ

หุนหันพลันแล่น ขาดการไตร่ตรอง สิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะ

พัฒนาระดับสติปัญญาที่ดี  ก็คือ การศึกษา ซึ่งระบบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเทศไทยนัน้ปัจจุบันตามกำหนด

กระทรวง ในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบ่งเป็นสอง

ระดับ ดังนี้ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแบ่งเป็นสองรูป

แบบดังนี้ 1. ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษา

เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 2.

ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ความรู้และทักษะให้ผู้เรียนที่จบสามารถนำความรู้ที่ได้รับ

ไปประกอบอาชีพได้ หรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูง

ตอ่ไป(6)

ปัจจุบันนั้นกระแสสังคมประเทศไทย เด็กส่วน

ใหญ่เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่

มาศึกษาการศึกษาเฉพาะทางลดลงอย่างมาก(7)  ซึ่งคล้อง

กับข้อมูลสถิติจากกรมอาชีวะศึกษา  พบว่าจำนวนนักศึกษา

สายอาชีพที ่เร ียนต่อมีแนวโน้มที ่ลดลง ขณะเดียวกัน

จำนวนนักศึกษาสายอาชีพออกก่อนกำหนดนั้นมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นจากปี 53 -  55(8) พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก

ปัญหาสว่นตวั ร้อยละ 88.53 เชน่ ไม่อยากเรยีน มีปัญหา

กับเพื่อน สุขภาพไม่ดี ติดแฟนและตั้งครรภ์ระหว่างเรียน

ฯลฯ สาเหตรุองลงมา คือมีปัญหาครอบครวั ร้อยละ 85.27

เช่น ฐานะที่บ้านยากจน ต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน พ่อแม่

หย่าร้าง ฯลฯ และมีปัญหาเรื่องการเรียน ร้อยละ 80.84

เชน่  เรียนยาก  รู้สึกไม่ชอบสาขาวชิาทีเ่รียน  เนือ้หาทีเ่รียน

ไม่ตรงตามทีต่อ้งการ ฯลฯ(9) ชัยพฤกษ ์ เสรรัีกษ์(9) ได้กล่าว

ว่า การจัดการศึกษาอาชีพของไทยมีคุณภาพไม่พอ ภาพ

รวมยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้  คนมาเรียนอาชีพทุกวันนี้

ม ีน ้อยลง และภาพลักษณ์ของอาชีพติดลบแก้ไม่ได้

รวมถึงตลาดแรงงานยังไม่ตอบสนอง ดังนั้นไม่เพียงแค่

สังคมอาชีวะ รวมถึงตัวผู้เรียนก็ประสบปัญหา (7) แล้วถ้า

ผู้เรียนมีจิตใจไม่แข็งแกร่ง อาจส่งผลต่อความภาคภูมิใจ

ในตนเอง ซ่ึงมีผลต่อการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ ความศรัทธา

ในตนเอง ไม่มีความกระตือรือร้น รวมถึงขาดแรงจูงใจ

การทำสิ่งต่าง ๆ ฯลฯ ดังที่ Khera(10) และ Branden(11)

ได้กล่าวไว้  วัยรุ่นเป็นวัยการเรียนรู้ (1) ซึ่งการมีแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์สิ่งหนึ่งที่จะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาระดับ

สติปัญญาที่ดีก็คือ การมีแรงใจจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งเปรียบ

เสมือนพลังผลักดันให้บุคคลก้าวสู่เป้าหมายที่ตั ้งไว้ให้

สำเรจ็เพือ่อนาคตทีด่ ีตามที ่McClelland(12)  ได้กล่าวไว้

จากที ่กล่าวมาข้างต้นพบว่าจากสถานการณ์

เหล่านี้มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนาคตของ

ชาติให้มีคุณภาพทางการศึกษา และมีอนาคตที่ดีพร้อม

สู่สังคมอาเซียน  ซ่ึงการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement

motivation) กับความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-esteem)

มีส่วนเกี ่ยวเนื ่องในการพัฒนาอนาคตของชาติเหล่านี ้

ซึ ่งผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นเหล่านี ้ใน
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นกัศกึษาสายอาชพี กบันกัเรยีนสายสามญัในประเทศไทย

ว่ามีความต่างหรือเหมือนกันมากน้อยเพียงใด

ประชากรเป้าหมาย

เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 120

คน โดยใช้ว ิธ ีการสุ ่มแบบง่าย (Simple Random

Sampling) จากกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 60 คน คอื

1. นักศ ึกษาจากระด ับช ั ้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ หรือปวช. ทุกสาขาวิชา ที่กำลังศึกษาที่วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2557

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ทุกแผนก

การเรยีน ทีก่ำลงัศกึษาทีโ่รงเรยีนหอวงั ปีการศกึษา 2557

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู

แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐาน 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนพื้นฐาน

จำนวน 24 ข้อ แบ่งเปน็ ข้อมูลเกีย่วกบับุคคล จำนวน 13

ข้อ และขอ้มูลเกีย่วกบัครอบครวั จำนวน 11 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความภาคภูมิใจใน

ตัวเอง โดยใช้แบบประเมินความภาคภูมิใจใน ตัวเอง

ฉบับของรัชนีย์ แก้วคำศรี ปี 2545 ที่แปลเป็นภาษาไทย

และปรับปรุงมาจาก The Coppersmith Self-Esteem

Inventory: CSEI (1984)(13) จำนวน 57 ข้อ ค่าความเชื่อ

มั่นของแบบประเมิน (Cronbach’s Alpha coefficient)

ประกอบไปด้วย ด้านตนเองโดยทั่วไป  ด้านการเรียน

ด้านสงัคมและเพือ่น  และดา้นครอบครวั มีค่าเทา่กบั 0.79,

0.59, 0.55 และ 0.58 ตามลำดบั

ส่วนที ่ 3 แบบสอบถามการแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ ใช้แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ฉบับของปัญจา

ชูช่วย ปี 2551(14) จำนวน 16 ข้อ ค่าความเชือ่ม่ันของแบบ

ประเมิน (Cronbach’s Alpha coefficient) มีค่าเท่ากับ

0.811

การวเิคราะหข้์อมลู

วิเคราะหข้์อมูลโดยใช้แบบพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงอนุมาน Independence t-test, One-way ANOVA

และการทดสอบความแตกตา่งของคะแนนเปน็รายคู่ Least

Significant Difference (LSD)

ผลการศึกษา

ตารางท่ี 1. จำนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจำแนกตามปจัจัยสว่นบคุคล

ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล นักศึกษาสายอาชีพ นักเรียนสายสามัญ

      (n = 60)       (n = 60)

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

เพศ

ชาย 37 61.67 12 20.00

หญิง 23 38.33 48 80.00

18.62 16.55
 SD 1.80 0.96

ผลการเรียนปัจจุบัน

นอ้ยกวา่ 3.00 28 46.67 16 26.67

3.01 - 3.50 24 40.00 28 46.67
3.51 - 4.00 8 13.33 16 26.67

3.00 3.26

 SD 0.46 0.37



237Vol. 60 No. 2

March - April  2016
การศกึษาเปรยีบเทยีบความภาคภมูใิจในตนเอง และแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์

ระหว่างนักศึกษาสายอาชีพ และนักเรียนสายสามัญ

ตารางที ่1. (ตอ่) จำนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจำแนกตามปจัจัยสว่นบคุคล

ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล นักศึกษาสายอาชีพ นักเรียนสายสามัญ

       (n = 60)        (n = 60)

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

ผลการเรียนก่อนหน้านี้

นอ้ยกวา่ 3.00 23 38.33 17 28.33

3.01 - 3.50 33 55.00 29 48.33

3.51 - 4.00 4 6.67 14 23.33

3.05 3.17

 SD 0.40 0.46

รายรับจากครอบครัวให้มาสถานศึกษาในแต่ละวัน

นอ้ยกวา่ 151 บาท/วนั 23 38.33 38 63.33

151 - 200 บาท/วนั 25 41.67 18 30.00

มากกวา่ 200 บาท/วนั 12 20.00 4 6.67

189.16 150.33

 SD 75.74 57.01

ความเพียงพอของรายรับจากครอบครัว

ให้มาสถานศึกษาในแต่ละวัน

เพียงพอ 50 83.33 59 98.33

ไม่เพียงพอ 10 16.67 1 1.67

โรคประจำตัว

ไม่มี 48 80.00 49 81.67

มี (เชน่ โรคภมิูแพ)้ 12 20.00 11 18.33

บุหรี่

ไม่สูบ 54 90.00 60 100.00

สูบ 1 - 5 มวน/วนั 4 6.67 0 0.00

สูบมากกวา่ 10 มวน/วนั 2 3.33 0 0.00

สุรา

ไม่ดืม่ 46 76.67 60 100.00

ดืม่  1 ขวด/สปัดาห์ 8 13.33 0 0.00

ดืม่  2 ขวด/สัปดาห์ 1 1.67 0 0.00

ดืม่  มากกวา่ 2 ขวด/สัปดาห์ 5 8.33 0 0.00

สารเสพติด

ไม่เคยเสพ 55 91.67 60 100.00

เสพ 1 1.67 0 0.00

เคยเสพแต่เลิกแล้ว 4 6.67 0 0.00
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จากตารางที ่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ ่มตัวอย่าง

นักศกึษาสายอาชพี ส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย (ร้อยละ 61.67)

และนักเรียนสายสามัญส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ

80.00) นักศึกษาสายอาชีพส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 -

20 ปี (ร้อยละ 60.00) นักศึกษาสายอาชีพส่วนใหญ่มีผล

การเรียนปัจจุบันน้อยกว่า 3.00 (ร้อยละ 46.67) ส่วน

นักเรยีนสายสามญัมีผลการเรยีนปจัจุบันอยูร่ะหวา่ง 3.01-

3.50 (ร้อยละ 46.67) โดยมีผลการเรียนก่อนหน้านี้ของ

นักศึกษาสายอาชีพ และนักเรียนสายสามัญส่วนใหญ่

อยู่ระหวา่ง 3.01 - 3.50 (ร้อยละ 55.00 และ 48.33 ตาม

ลำดบั) ทางดา้นรายรบัจากครอบครวัใหม้าสถานศกึษาใน

แต่ละวันของของนักศึกษาสายอาชีพส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง

151 - 200 บาท/วัน (ร้อยละ 41.67) ขณะที่นักเรียนสาย

สามัญส่วนใหญ่น้อยกว่า 151 บาท/วัน (ร้อยละ 63.33)

ส่วนใหญ่มีความเพียงพอกับรายรับจากครอบครัวให้มา

สถานศึกษาในแต่ละวัน (ร้อยละ 83.33 และ 98.33

ตามลำดับ) และไม่มีโรคประจำตัว (ร้อยละ 80.00 และ

81.67 ตามลำดบั) ไม่สูบบุหร่ี (ร้อยละ 90.00 และ 100.00

ตามลำดบั) ไม่ดืม่สุรา (ร้อยละ 76.67 และ 100.00 ตาม

ลำดบั) ไม่เคยเสพสารเสพตดิ (ร้อยละ 91.67 และ 100.00

ตามลำดบั)

ตารางท่ี 2.  จำนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจำแนกตามปจัจัยเกีย่วกบัครอบครวั

ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว นักศึกษาสายอาชีพ นักเรียนสายสามัญ

       (n = 60)        (n = 60)

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

อาชีพผู้ปกครองที่เป็นเสาหลักของครอบครัว 
เกษตรกร 2 3.33 0.00 0.00
รับราชการ 8 13.33 17 28.33
ค้าขาย 16 26.67 6 10.00
รัฐวิสาหกิจ 5 8.33 14 23.33
รับจ้าง 25 41.67 19 31.67
นักเรียน/นักศึกษา 1 1.67 0 0.00
ธุรกิจส่วนตัว 3 5.00 4 6.67
สถานะในครอบครัว
อยู่ด้วยกัน 35 58.33 49 81.67
แยกกันอยู่ 6 10.00 3 5.00
หย่าร้าง 6 10.00 3 5.00
อยู่กับพ่อ 2 3.33 1 1.67
อยู่กับแม่ 8 13.33 4 6.67
อ่ืน ๆ (อยูก่บัป้า,พี)่ 3 5.00 0 0.00
ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครองที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
ไม่ได้ศึกษา 2 3.33 1 1.67
ประถมศึกษา 18 30.00 1 1.67
มัธยมศึกษาตอนต้น 10 16.67 6 10.00
มัธยมศกึษาตอนปลาย /ปวช 12 20.00 11 18.33
อนปุริญญา /ปวส. 6 10.00 8 13.33
ปริญญาตรี 10 16.67 26 43.33
อ่ืน ๆ (ปริญญาโท) 2 3.33 7 11.67
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ระหว่างนักศึกษาสายอาชีพ และนักเรียนสายสามัญ

จากตารางที ่ 2 แสดงให้เห็นว่ากลุ ่มตัวอย่าง

นักศึกษาสายอาชีพ และนักเรียนสายสามัญส่วนใหญ่

ผู ้ปกครองที ่เป็นเสาหลักของครอบครัวมีอาชีพรับจ้าง

(ร้อยละ 41.67 และ 31.67 ตามลำดับ) มีสถานะใน

ครอบครวั คือ อยู่ด้วยกนั (ร้อยละ 58.33 และ 81.67 ตาม

ลำดับ) นักศึกษาสายอาชีพส่วนใหญ่มีอายุของผู้ปกครอง

ท่ีเป็นเสาหลกัของครอบครวันอ้ยกวา่ 46 ปี (ร้อยละ 36.67)

ส่วนระดับการศึกษาของผู ้ปกครองที ่เป็นเสาหลักของ

ครอบครัวของนักศึกษาสายอาชีพส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ประถมศึกษา (ร้อยละ 30.00) ขณะที่นักเรียนสายสามัญ

มีระดับการศึกษาของผู้ปกครองอยู่ในระดับปริญญาตรี

(ร้อยละ 43.33) ด้านรายได้รวมในครอบครัวในครอบครัว

ในแต่ละเดือนของนักศึกษาสายอาชีพส่วนใหญ่น้อยกว่า

30,001 บาท/เดือน (ร้อยละ 56.67) ขณะที่นักเรียนสาย

สามัญมีรายไดร้วมในครอบครวัในครอบครวัในแตล่ะเดอืน

30,001 - 50,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 41.67) นักศึกษา

สายอาชีพ และนักเรียนสายสามัญส่วนใหญ่ครอบครัวมี

รายได้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในครอบครัวและมีเหลือเก็บ

ในแต่ละเดือน (ร้อยละ 40.00 และ 71.67 ตามลำดับ)

มีรูปแบบโครงสร้างครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดี ่ยว

(ร้อยละ 68.33 และ 66.67 ตามลำดบั)

จากตารางที ่ 3 เปรียบเทียบระดับความภาค

ภูมิใจในตัวเองระหว่างนักศึกษาสายอาชีพ และนักเรียน

สายสามัญ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ Independent t-test

พบว่านักเร ียนสายสามัญมีระดับความภาคภูมิใจใน

ตัวเองอยู่ในระดับที่น้อยกว่านักศึกษาสายอาชีพ อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาราย

ดา้น  พบวา่นกัเรยีนสายสามญัมรีะดบัความภาคภมิูใจใน

ตัวเอง โดยทั่วไป ด้านสังคมและเพื่อน และด้านครอบครัว

อยู่ในระดับท่ีน้อยกว่านักศึกษาสายอาชพี อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

ตารางที ่2.  (ตอ่) จำนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจำแนกตามปจัจัยเกีย่วกบัครอบครวั

ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว นักศึกษาสายอาชีพ นักเรียนสายสามัญ

       (n = 60)        (n = 60)

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

รายได้รวมในครอบครัวในครอบครัวในแต่ละเดือน

นอ้ยกวา่ 30,001 บาท/เดอืน 34 56.67 11 18.33

30,001 - 50,000 บาท/เดอืน 21 35.00 25 41.67

มากกวา่ 50,000 บาท/เดอืน 5 8.33 24 40.00

32,111.96 65,424.87

 SD 20,414.44 44,128.24

ความเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในครอบครัวใน

แต่ละเดือน

รายได้เพียงพอและมีเหลือเก็บ 24 40.00 43 71.67

รายได้เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บ 23 38.33 15 25.00

รายได้ไม่เพียงพอแต่ไม่มีหนี้สิน 3 5.00 0 0.00

รายได้ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน 10 16.67 2 3.33

รูปแบบโครงสร้างครอบครัว

ครอบครัวเดี่ยว 41 68.33 40 66.67

ครอบครัวขยาย 19 31.67 20 33.33
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สำหรับระดับความภาคภูมิใจในตนเองด้าน

การเรียนไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ ระหว่างกลุ่มนักเรียนสายสามัญ และนักศึกษาสาย

อาชพี

เม ื ่อเปร ียบเท ียบความภาคภูม ิใจในตัวเอง

ระหว่างเพศชายและหญิง ในกลุ่มนักศึกษาสายอาชีพ

พบวา่ความภาคภมิูใจในตวัเองแตกตา่งกนันอ้ย  โดยเพศ

หญิงมีความภาคภูมิใจในตัวเองน้อยกว่าเพศชาย ซึ่งใน

เพศชายนัน้ Χ = 20.22, SD = 9.07 และในเพศหญงินัน้

Χ = 17.78, SD = 6.95

ส่วนในกลุม่นกัเรยีนสายสามญั พบวา่เพศหญงิมี

ความภาคภูมิใจในตัวเองน้อยกว่าเพศชายอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งในเพศชายนั้น = 19.08,

SD = 11.02 และในเพศหญงินัน้ = 13.42, SD = 7.44

จากตารางที ่ 4 แสดงให้เห็นว่ากลุ ่มตัวอย่าง

นักศึกษาสายอาชีพ และนักเรียนสายสามัญส่วนใหญ่มี

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 70.00 และ

76.67 ตามลำดบั) และเมือ่พิจารณาโดยใชเ้กณฑค่์าเฉลีย่

ในการแปลผล พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

อยูใ่นระดบัมาก (Χ = 58.12 และ 57.33 ตามลำดบั)

ตารางที ่3.  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการเหน็คณุคา่ในตวัเองระหวา่งนกัศกึษาสายอาชพี และนกัเรยีนสายสามญั

ความภาคภมูใิจในตนเอง   นกัเรยีนสายสามญั (n = 60)   นกัศกึษาสายอาชพี (n = 60)

SD SD t Df P-value

ด้านตนเองโดยทั่วไป 8.23 4.89 10.67 5.18 -2.646* 118 0.009

ด้านสังคมและเพื่อน 1.87 1.66 2.77 1.35 -3.261* 118 0.001

ด้านครอบครัว 2.08 1.53 2.87 1.73 -2.624* 118 0.010

ด้านการเรียน 2.37 1.90 2.98 1.80 -1.823 118 0.071

รวม 14.55 8.48 19.28 8.35 -3.081* 118 0.003

* มีนยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

ตารางที ่4. จำนวน และร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ

นักศกึษาสายอาชพี และนกัเรยีนสายสามญั

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   นักศกึษาสายอาชพี   นักเรียนสายสามญั

           (n = 60)          (n = 60)

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

น้อยมาก 0 0.00 0 0.00

น้อย 0 0.00 1 1.67

ปานกลาง 6 10.00 4 6.67

มาก 42 70.00 46 76.67
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ระหว่างนักศึกษาสายอาชีพ และนักเรียนสายสามัญ

เมื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาสายอาชีพ และนักเรียนสายสามัญ โดยจำแนก

ตามอาชีพของผู ้ปกครอง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) พบวา่นกัศกึษา

สายอาชีพที่มีอาชีพของผู้ปกครองแตกต่างกันมีระดับ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ส่วนนักเรียนสายสามัญ ที่มีอาชีพของผู้

ปกครองแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่ต่างกัน

โดยเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาสายอาชีพ จำแนกตามอาชีพของผู้ปกครองเป็น

รายคู่ ดว้ยวธิ ี LSD พบวา่นกัศกึษาสายอาชพีทีผู้่ปกครอง

มีอาชีพรับราชการ มีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์น้อยกว่า

นักศกึษาสายอาชพีทีผู้่ปกครองมอีาชีพคา้ขาย รัฐวิสาหกจิ

และรับจ้าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

นกัศกึษาสายอาชพีท่ีผู้ปกครองมอีาชพีคา้ขาย และรบัจ้าง

มีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์น้อยกว่านักศึกษาสายอาชีพ

ที่ผู้ปกครองมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05

วิจารณ์

ดังตารางที่ 3 เมื่อวิเคราะห์ด้วย Independent

t-test นกัเรยีนสายสามญัมรีะดบัความภาคภมิูใจในตวัเอง

ด้านตัวเองอยู ่ในระดับที ่น้อยกว่านักศึกษาสายอาชีพ

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากแนวคิดของ

Erikson(15) กล่าวว่าวัยรุ ่นนั้นจะแสดงความเป็นตนเอง

ในสิ่งที่ตนเองชอบกับในกลุ่มเพื่อนที่มีลักษณะคล้ายกัน

ทำใหเ้กดิการแลกเปลีย่นระหวา่งกนัในกลุม่  ซ่ึง Dusek(16)

ได้อธิบายว่าวัยรุ ่นจะใช้พฤติกรรมและทักษะของกลุ่ม

เพื่อนมาเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบหรือประเมิน

ตนเอง (Social comparison) และรบัเอาเจตคตพิฤตกิรรม

ของกลุ่มเพื่อนมาปฏิบัติ (Conformity) จนหล่อหลอม

ก่อให้เกิดวัฒนธรรม ค่านิยม และเป็นเอกลักษณ์ (Identity)

นอกเหนือจากนั้น Rogers(17) ได้กล่าวว่าเนื่องจากวัยรุ่น

เป็นวยัทีเ่จริญพนัธ ์วัยนีจ้ะมีเอกลกัษณท์างเพศทีค่่อนขา้ง

ชัดเจน รู้สภาพเพศของตน แสดงออกมาทางบุคลิกภาพ

และมกีารแสดงความรูสึ้กพงึพอใจตอ่เพศทีต่นชอบ  ผนวก

กับวัยนี้ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะเป็น

เพื่อนต่างเพศ หรือเพศเดียวกันก็ตาม รวมถึงคนในสังคม

โดยวัยรุ ่นนั ้นจะพยายามสร้างความโดดเด่นเพื ่อที ่จะ

เป็นที่ยอมรับโดยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้าง

ภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ และ ความสามารถ เป็นต้น  ซึ่ง

สังคมในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างแห่งนี้เป็นสังคมที่เต็มไป

ด้วยการแข่งขันทางด้านวิชาการ  โดยเด็กที่เรียนสถาน

ศึกษานี้ผ่านการคัดเลือกจากเด็กจำนวนมากที่สมัครโดย

วิธีการทดสอบทางวิชาการ  ดังนั้นอิทธิพลการยอมรับใน

กลุ่มเพ่ือนในกลุ่มตัวอย่างแห่งน้ี คือ ความสามารถทางดา้น

การเรียน  ดังนั้นวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างนี้จะเอาความสามารถ

ทางการเรียนของเพื่อนมาเป็นบรรทัดฐานในการวัดความ

สำเร็จในตนเองว่าดีหรือไม่  ซึ่งส่งผลต่อความภาคภูมิใจ

ในตนเอง ดังนั ้นเด็กที ่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที ่สูง

เวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะมีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือ

ง่ายต่อการยอมรับ มากกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนที่น้อยกว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบ  ดังนั้นประเด็น

นี้ผู ้วิจัยจึงคาดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยส่งผลต่อ

ความภาคภูมิใจในตัวเองในด้านสังคมและเพื่อนต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Cooppersmith(18) ศิริวรรณ วัฒนปรีชา(19)

Lawrence(20) และ Brookover(21)

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนน ั ้นก ็ เป ็นอ ีกหน ึ ่ ง

เป้าหมายของเด็ก ส่งผลความภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่ง

ความภาคภูมิใจในตัวเองนั้นอย่างที่ James(22) ได้กล่าว

ข้างต้นว่า เกดิจากผลลพัธท์ีเ่ดก็สามารถทำได ้ (Success)

เทียบด้วยเป้าหมายที่ตั ้งไว้ (Pretentions) ในเรื่องของ

การศึกษา ผู้ปกครองบางคนนั้นให้ความหมายเกี่ยวกับ

การศึกษาค่อนข้างมาก ส่งผลต่อการคาดหวังในตัวเด็ก

ในเรื่องนี้ค่อนข้างสูง ซึ่งในธรรมชาติของเด็กต้องการยอม

รับจากพ่อแม่ที่สุด และเด็กก็จะแสวงหาวิธีการต่าง ๆ มา

พิสูจน์ตัวเองเพื่อ ให้พ่อแม่เกิดการยอมรับ ซึ่งในเรื ่อง

การศึกษานั้น เด็กก็จะมองว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

รู้สึกถึงการยอมรับจากพ่อแม่  พอเกิดการยอมรับเด็กก็จะ
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มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ในทางตรงกันข้ามถ้าความ

คาดหวังของผู้ใหญ่นั้นสูงเกินความสามารถเด็กที่จะทำ

บางทีเด็กรู้สึกสับสนว่าพ่อแม่กดดันมากเกินไปหรือไม่เข้า

ใจตัวเขาเลยก็ส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์และสุขภาพจิต

ของเด็กในทางลบ เพราะเด็กจะกลัวว่าไม่สามารถทำตาม

ที่ผู้ใหญ่คาดหวัง และถ้าหากเด็กไม่สามารถทำได้ตามที่

ผู้ใหญ่ได้คาดหวังเด็กก็จะ เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

ที ่ต่ำ ประเด็นนี ้จึงส่งผลต่อความภาคภูมิใจในตัวเอง

ของเด็กด้านครอบครัวของนักเรียนสายสามัญที่ต่างกับ

นักศึกษาสายอาชพีอย่างมีนัยสำคญัทางสถติิท่ีระดับ 0.05

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสาวภา วชิรโรจนไ์พศาล(23)

ในส่วนของนักศึกษาสายอาชีพผู้ปกครองของ

นักศกึษาสายอาชพีโดยสว่นใหญน้ั่นประกอบอาชพีรับจ้าง

ผู้วิจัยคาดว่าผู้ปกครองอาจไม่ได้ให้ความคาดหวังหรือ

กดดันในตัวเด็ก  ขอแค่เพียงให้เด็กนั้นมีวิชาเลี้ยงดูตนเอง

ได้ นอกจากนั้นแล้วนักศึกษาสายอาชีพไม่มีความกดดัน

ที่จะต้องแข่งขันทางด้านการศึกษา ทำให้เรียนแบบรู้สึก

ผ่อนคลายไม่กดดัน เพราะนักศึกษาอาชีพรู้หน้าที่ของ

ตนเองชัดเจนแล้ว ว่าจบมาจะทำงานอะไร แนวไหน  ทุก

คนเสมอเท่าเทียมกัน  ซึ่งจากผลศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์

ทางด้านเรียนของนักศึกษาสายอาชีพในภาคเรียนก่อน

และปจัจุบันซึง่อยูใ่นระดบัดี  แตอิ่ทธพิลทีค่าดวา่จะสง่ผล

กับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และความภาคภูมิใจใน

ตวัเองด ี ไดแ้ก ่กลุม่เพือ่น คอื เรยีนแบบมเีพือ่นชว่ยเพือ่น

ต่างคนต่างช่วยเหลือส่งเสริมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซ่ึงกนัและกนั สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสมพศิ แซเ่ฮง(24)

อาภรณ์ ใจเที่ยง(25) และ สมพร พรหมจรรย์(26) ที่กล่าวว่า

การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลต่อการสร้างบรรยากาศ

ท่ีดีในการเรยีนรู้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรยีน และระดบั

ความภาคภูมิใจในตัวเองระดับที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ

ศิริวรรณ วัฒนปรีชา(19) Lawrence(20) และ Brookover(21)

ดังท่ีกล่าวว่าการมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนท่ีดีมีความสัมพันธ์

ต่อความภาคภูมิใจในตนเองในทิศทางที่ดีตามมา

เมื ่อวิเคราะห์ Independent t-test พบว่าใน

นักเรียนสายสามัญ ที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับการเห็น

คุณค่าในตัวเองต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Schwartz  สุรชัย วิริยะ(27)

มนตรี พบว่าเพศหญิงมีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ำกว่า

เพศชายหาก(28) ภาพลักษณ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คาดว่าจะ

มีอิทธิพลต่อความภาคภูมิใจในตัวเองของวัยรุ่นเพศหญิง

อ้างองิตามแนวคดิของ Rogers(17) วัยรุ่นคอืวัยทีเ่จริญพนัธุ์

มีความรู ้สึกพึงพอใจต่อเพศที ่ตนชอบ และวัยรุ ่นจะมี

การพยายามสร้างความโดดเด่น ทั้งในเพศชายและเพศ

หญงิ ซ่ึงโดยเฉพาะเพศหญงิ จะใหค้วามสำคญัในเรือ่งของ

รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ มากกว่าเพศชายโดยสิ้นเชิง

เพื่อให้เกิดการยอมรับจากบุคคลที่ตนให้ความหมายและ

พึงพอใจ จากแนวคิดนี ้ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ

จุลนี เทียนไทย(29) พบว่าภาพลักษณ์เรือนร่างในอุดมคติ

ของวยัรุ่นหญงิไทยในกรงุเทพฯ คือความสงู(ตามมาตรฐาน

ของชนชาติตะวันตก) และให้ความสำคัญในเรื ่องวิธ ี

การมองในรายละเอียดของแต่ละอวัยวะที่ตนไม่พึงพอใจ

ซึ ่งตรงข้ามกับเพศชายที ่มองอวัยวะเป็นภาพรวม ซึ ่ง

อิทธิพลมาจากกลุ่มเพื่อน เนื่องด้วยวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลัง

อยู่ในช่วงศึกษาสิ่งต่าง ๆ รอบตัว จึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่

กับเพื่อน ซึ่ง Dusek(16) ได้อธิบายเอาไว้ว่ากลุ่มเพื่อนจะ

ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อวัยรุ่นได้ คือ วัยรุ่นใช้พฤติกรรมและ

ทักษะของเพื่อนมาเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบหรือ

ประเมนิตนเอง เช่น เพือ่นสูบบุหร่ีแล้วดดีู มีหนา้รูปตัววจีะ

ถอืวา่สวย ฯลฯ และวยัรุน่รบัเอาเจตคตพิฤตกิรรมของกลุม่

เพื่อนมาปฏิบัติ เช่น กระแสลดความอ้วน ออกกำลังกาย

แตง่หนา้ ใช้ของฟุม่เฟอืย ฯลฯ  ซ่ึงการคลอ้ยตามเพือ่นนัน้

ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมค่านิยม รวมทั้งกลายเป็นแบบ

แผนพฤติกรรมเจตคติของวัยรุ่น  ดังนั้นภาพลักษณ์จึงมี

ผลต่อความภาคภมิูใจในตัวเองของเพศหญงิ สอดคล้องกับ

แนวคิดของ Cooppersmith(18) ธีระ ชัยยุทธยรรยง(30)

ที่อธิบายไว้ว่ารูปแบบที่อยู่ภายในตนเองที่ส่งผลต่อความ

แตกต่างของความภาคภูมิใจในตัวเอง คือ คุณลักษณะ

ทีจ่ำเพาะหรอืรูปแบบลกัษณะทางกายภาพ ดงัเชน่ บุคคล

ที่มีความรู้สึกมองเห็นคุณค่าในตนเองต่ำ มักจะหมกมุ่น

อยูก่บัความคดิเกีย่วกบัภาพลกัษณข์องตนเอง หรอืกระทำ
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การศกึษาเปรยีบเทยีบความภาคภมูใิจในตนเอง และแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์

ระหว่างนักศึกษาสายอาชีพ และนักเรียนสายสามัญ

พฤตกิรรมตา่ง ๆ เพือ่ตอ้งการยอมรบัจากสงัคม  อีกทัง้ยงั

กลัวการถกูปฏิเสธจากสงัคมและยงักลัวกับความผดิพลาด

เลก็ ๆ นอ้ยทีเ่ขา้มากระทบในชวีติอกีดว้ย

จากตาราง 4 ผู้วิจัยเล็งเห็นประเด็นที่มีผลต่อ

แรงจูงใจในระดับมากก็คือ การที ่เด็กวัยรุ ่นเหล่านี ้ได้

ค้นพบความถนัด และเอกลักษณ์ของตัวเองจริง ๆ สิ่ง

เหล่านี้ก่อให้เด็กเกิดใจรัก และศรัทธาในสิ่งที่ตนได้คัดสรร

เลือกเอง ก่อให้พลังในสิ่งที่ตนจะต้องปฏิบัติโดยไม่หวั่น

กลวัอปุสรรค ตามแนวคดิของ Erikson(15) McClelland(12)

และสำเรงิ จันทรส์ว่าง อ้างใน อเนก สุดจำนง(31) ได้กล่าวไว้

และนอกจากนั้นคาดว่าอิทธิพลกลุ่มเพื่อน สายใยระหว่าง

ผู้เรียนกับเพื่อนนั้นเป็นตัวสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียน

ได ้ ส่งผลใหเ้ดก็กลา้ทีจ่ะสามารถแลกเปลีย่นความคดิทาง

ด้านการเรียนทางศึกษา มีการช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ ่งกัน

และกัน สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีได้ ดังที่ผลของการศึกษาสมพร

พรหมจันทร์(32) และอาภรณ์ ใจเที่ยง(25) ได้กล่าวไว้ว่า

รูปแบบการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลต่อคะแนนผล

สัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เกินค่ามาตรฐาน

นอกเหนือจากนั ้นจากผลการศึกษายังพบว่า

ผู้ปกครองที่อาชีพค้าขาย รับจ้าง สองอาชีพนี้ จะมีผล

ต่อแรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ในเด็กสายอาชีพสูงกว่าผู้ปกครอง

อาชีพอื ่น ๆ สอดคล้องกับ จารสินทร์ จันทร์อำพล (33)

ศิริลักษณ์ เรืองสารี  จากผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษา

ของผูป้กครอง โดยสว่นมากจบชัน้ประถมศกึษา ผนวกกบั

รายไดร้วมเฉลีย่ของครอบครวัของเทา่กบั 32,111.96 บาท

ซ่ึงในทางตรงกนัข้ามรายได้รวมเฉล่ียของครอบครัวนักเรียน

สายสามญัจะอยูท่ี่ 65,454.87 บาท  จากผลผูวิ้จัยคาดวา่

ระดับการศึกษาน่าจะมีผลต่อการสร้างอาชีพ และรายได้

ของผู้ปกครอง ซึ่งอาชีพของผู้ปกครองมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิข์องนกัศกึษาอาชพี เหตผุลทีค่าดวา่กค็อื นกัศกึษา

สายอาชีพที่มีผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง และค้าขาย จะมี

ทัศนะคต ิมีแรงจงูใจและมุง่มานะทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวิีต

ของตนและครอบครัวให้ดีกว่าเดิมแก่ตนเอง สอดคล้อง

กับ Domjan(34) และ Lovell(35) ที่กล่าวว่าการมีแรงจูงใจ

เป็นภาวะในการจุดพลังพฤติกรรมแต่ละบุคคลกระทำ

พฤติกรรมนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการ ในทาง

ตรงกันข้ามนักศึกษาที ่มีผู ้ปกครองมีอาชีพข้าราชการ

ผู้วิจัยคาดว่าข้าราชการมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

ตามทีค่ณะกรรมการขา้ราชกาลพลเรอืน หรือ ก.พ.(36) ท่ีได้

กำหนดไว้ ซึ่งเอื้อให้เกิดความพร้อม หลาย ๆ อย่างที่ดี

กว่าอาชีพอื่น  ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย กองทุนต่าง ๆ สิ่ง

เหล่านี้อาจส่งผลนักศึกษามีความรู้สึกเพียงพอกับสิ่งที่ตน

ได้รับจากครอบครัว ทำให้อาจรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องดิ้นรน

ส่งผลให้ระดับแรงจูงใจที่ไม่ได้สูงมาก

ข้อจำกัดในงานวิจัย

เนื่องจากกลุ่มประชากรที่กำลังศึกษาครั้งนี้เป็น

นักศึกษาวัยรุ่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์  ในพระ

อุปถัมภ์ฯ ระดับชั้น ปวช.ทุกประเภทวิชา นักเรียนวัยรุ่น

โรงเรียนหอวัง ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย โดยเริ่มตั้งแต่

อายุ 16 ปี จนถึง 18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา

2557 จึงอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้

ศึกษาในระบบการศึกษานี้ หรือศึกษาสถานศึกษาอื่น ๆ

จังหวดัอืน่ ๆ ได้

สรุป

การศึกษาครั้งนี้พบว่าระดับความภาคภูมิใจใน

ตัวเองในนักศึกษาสายอาชีพและนักเรียนสายสามัญ

นั้นมีความต่างกัน โดยนักเรียนสายสามัญมีระดับความ

ภาคภูมิใจในตัวเองที่น้อยกว่านักศึกษาสายอาชีพ และ

นอกเหนือจากนั้นพบว่าปัจจัยเรื่องของเพศที่แตกต่างนั้น

มีผลต่อระดับความภาคภูมิใจในตัวเองของนักเรียนสาย

สามัญ  โดยเพศหญิงนั้นมีระดับความภาคภูมิใจในตัวเอง

ที่น้อยกว่าเพศชายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในนักศึกษาสาย

อาชพีและนกัเรยีนสายสามญัอยูใ่นระดบัมากทีไ่ม่แตกตา่ง

กัน นอกเหนอืจากนัน้พบวา่ปัจจัยเรือ่งของอาชพีผู้ปกครอง

ของนักศึกษาสายอาชีพมีผลต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาในกลุ่มสายอาชีพอื่นที ่หลากหลาย หรือ

ศึกษาในกลุ่มเดียวแต่ลงรายละเอียดเชิงลึก อาทิเช่น

ศึกษาในกลุ่มสายอาชีพ แล้วเปรียบเทียบระหว่างเด็ก

ท่ีเรียนพาณชิย์ กับเดก็ทีเ่รียนสายชา่ง

2. ควรลองเปลี่ยนพิกัดตำแหน่งของสถานศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่ง  เชน่ ไปเกบ็ในสถานศกึษาทีต่า่งจงัหวดั

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของครอบครัวแล้วลงราย

ละเอียดให้ลึกยิ่งขึ้น เพื่อหาปัจจัย หรือประเด็นเรื่องที่ส่ง

ผลต่อการเหน็คณุคา่ในตวัเองทีใ่หม ่ๆ

4. ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมความ

ภาคภูมิใจในตัวเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สำหรับครู

ผู้สอนในสถานศึกษา ที่ผลต่อเด็ก จะได้นำข้อมูลที่ได้ตรง

นี้ไปพัฒนา และปรับในเรื่องของการให้องค์ความรู้ในเรื่อง

การส่งเสริมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้กับสถาบัน

อ่ืน ๆ

5. ควรทำการศึกษาต่อในลักษณะการศึกษาในเช ิง

ทดลองเกี่ยวกับการแทรกแซงเด็กวัยรุ่น  โดยนำโปรแกรม

การส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวเอง และการแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมีกลุ่มเปรียบเทียบสองกลุ่มคือกลุ่มที่ไม่

ได้รับการแทรกแซง กับกลุ่มที่ได้รับการเทรกแซง เพื่อดู

ประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ทำ แล้วนำที่ได้มาปรับใช้ใน

สถานศกึษาตอ่ไป เชน่เพิม่เตมิในการเรยีนการสอนของครู

ผู้สอนแนะแนว ผู้ที่ทำงานทางด้านวัยรุ่นรวมถึงผู้ปกครอง

6. ควรศึกษาในรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูล

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลที่เป็นปัญหา

ทีแ่ทจ้ริง และแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งตรงจดุ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณผู ้อำนวยการ และคณาจารย์

นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรโรงเรียนหอวัง และ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมฯ ที่ให้

ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน

การเกบ็ขอ้มูล
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