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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี และเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี จาแนกตาม เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาของบิดา
และมารดา อาชีพหลักของบิดาและมารดา และรายได้ต่อเดือนของบิดาและมารดา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ ปี
ที่ 3ในภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 ของโรงเรียนสังกั ดกระทรวงศึก ษา ที่ตั้งอยู่ ใ นเขตพื้ นที่
จังหวัดนนทบุรี จานวน 400 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ ส ถิติ t-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดีย ว (One-Way ANOVA)
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ Scheffé
ผลการวิจัย พบว่า
1. แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียงตามลาดับ คือ เหตุผลส่วนตัว ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของสถาบัน
ปัจจัยทางสังคม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการทดสอบแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้
2.1 นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยรวมและ
เป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 นักเรียนที่ มี เกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.00 – 4.00 มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดม
ศึกษาอยู่ในระดับมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.3 นักเรียนที่บิดาและมารดามีการศึกษาระดับต่ากว่าระดับอนุปริญญา และมีการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือเทีย บเท่ามีแรงจูงใจในการศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่มีบิดาและมารดามี
การศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 นั ก เรี ย นที่ บิ ด ามี อ าชี พ รั บ ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี แ รงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาแตกต่างกันกับนักเรียนที่บิดามีอาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้าง ไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างอาชีพของมารดากับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.5 นัก เรี ย นที่ บิ ด ามี ร ายได้ ต่ อเดือ นต่ ากว่ า 5,000 บาท มีแ รงจู งใจในการศึก ษาต่ อ
มากกว่านักเรียนที่บิดามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท และนักเรียนที่มารดามีรายได้ต่อเดือน
5,001 - 10,000 บาท มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่มารดามี รายได้ต่อเดือน 10,001 15,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ:

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
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Abstract
The purposes of this research were: 1. to study motivations of grade 12 and level 3
vocational students in Nonthaburi province to pursue college education and, 2. to compare
motivations of grade 12 and level 3 vocational students in Nonthaburi province to pursue college
education. The comparison are based on sex, GPA, educational background, occupation and
parents’ income. The samples were 400 students in grade 12 and level 3 vocational students,
selected by purposive sampling. The research instrument was questionnaire. Descriptive statistics and
inferential statistics were used in the data analysis.
The results of research were as follow:
1. As a whole, the level of students’ motivations to pursue college education was in a
high level. When considering each aspect, it was found that whole factors were in the high level.
The mean sequence was personal reason, economic factors, institutional image, social factors, and
accessory factors.
2. To compare the motivation were as follow:
2.1 A motivation between male and female students was not significantly difference
at the .05 level.
2.2 A motivation between students’ GPA was found significantly difference at the .05
level. The student who had GPA around 3.00-4.00, had the higher level of motivations than other
GPA.
2.3 A motivation between educational parents’ background was found significantly
difference at the .05 level. The student, who had the under diploma and diploma parents, had the
higher level of motivations than students who had Bachelor Degree parents.

ง
2.4 A motivation between father’ occupations was found significantly difference at
the .05 level. The student, who had government officer and state enterprises parents had the
higher level of motivations than students who had merchant and employee parents. A motivation
between mother’ occupations was found not significantly difference at the .05 level.
2.5 A motivation between father’ incomes was found significantly difference in at
the .05 level. The student, who had fewer than 5,000 baht father’ incomes had higher level
motivations than more 15,000 baht of father’ income. While the student, who had around 5,001 –
10,000 baht mother’ income had higher level motivations than more around 10,001 - 15,000 baht
mother’ income.

Keywords: Motivations to Pursue College Education, Grade 12 Students, Level 3 Vocational
Students
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นแหล่งความรู้ที่จะเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาประเทศ บุคคลทั่วไปจึงให้ความสาคัญ
กับการศึกษา โดยมีแนวคิดว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมี โอกาสเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ได้ดีกว่า
ดังนั้นบุคคลทั่วไปจึงพยายามที่จะศึกษาให้ถึงระดับสูงที่สุด คือ ระดับอุดมศึกษา จนมีคากล่าวว่า
สังคมไทยเป็นสังคมที่นิยมคนที่มีปริญญา (วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์, 2554: ออนไลน์)
นโยบายหลักด้านการอุดมศึกษาประการหนึ่งคือส่งเสริมการเชื่อมรอยต่อกับการศึกษาทุก
ระดั บ โดยการสนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี บ ทบาทช่ ว ยเหลื อ โรงเรี ย นในพื้ น ที่ ที่
สถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ และส่งเสริมเปิดโอกาสให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้อย่า งยืดหยุ่ น เป็นจัก รกลส าคัญในการพั ฒนาความเข้มแข็งแก่ชุมชน การ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดดังกล่าวจึงเน้นบทบาท
อุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของกาลังคนในทุกภาคการผลิตทั้งภาคสมัยใหม่และดั้งเดิม ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวได้รับการขานรับเป็นอย่างดีทั้งในแผนพั ฒนาอุดมศึก ษาระยะที่ 8 มาจนถึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนแผนพัฒนาในระดับสถาบันก็ดูจะเน้นทิศทางการขยาย
โอกาสการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่กับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มสถาบัน
ที่อยู่กับพื้นที่ชนบท เช่น สถาบันราชภัฏก็ประกาศจุดยืนการพัฒนามาในทิศทางนี้อย่างชัดเจน (อนุ
สารอุดมศึกษา, 2553: 6-7)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น โดยแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการส่ งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย การ
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการจัดการศึ ก ษา ตลอดถึงการเข้ามามีส่วนร่วมรับภาระและลงทุนในการจัด
การศึกษาโดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: 25)
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บทบาทของอุ ดมศึ ก ษาในฐานะเครื่อ งมือสร้างความเสมอภาคทางสังคมและลดความ
เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กันสืบเนื่องจากปัญหาช่องว่างของรายได้ระหว่างภาคเมืองกับ
ชนบท ตลอดจนปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่สะสมมาในสังคมไทย ทั้งนี้โดยเน้นความพยายาม
ขยายโอกาสการศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึก ษาไปสู่ส่ วนภูมิภ าคอย่ า งต่ อเนื่ อง อั นเห็นได้จ ากความ
เคลื่อนไหวที่สาคัญ อาทิ งานของคณะกรรมการเฉพาะกิจของทบวงมหาวิทยาลัยที่ทา การศึกษา
พิจารณา และเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคในช่วงปี
2531 เป็นต้น
การเลือกศึกษาต่อเมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) แล้ว ต่างก็มีความต้องการหาสถานศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยกัน
ทั้งสิ้น แต่เนื่องจากจานวนนั กเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษามีจานวนมาก สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึ กษาระดับอุดมศึ กษามากขึ้น โดยแก้ไ ขปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง และ
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการสร่ งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ และลงทุนในการจัดการศึกษาโดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มากขึ้น
ปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีสถาบันอุดมศึกษาอยู่เพียง 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และวิทยาลัยราชพฤกษ์ (http://th.wikipedia.org/wiki)
วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครือ
ตั้งตรงจิตรเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ปัจจุบันวิทยาลัยราชพฤกษ์มีคณะ
วิชาที่เปิดทาการสอนระดับปริญญาตรีจานวน 6 คณะ 9 สาขาวิชา คือ
1. คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุ รกิจ สาขาวิชา
การจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
2. คณะบัญชี ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการบัญชี
ต้นทุน
3. คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์
4. คณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
5. คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และ
แอนิเมชัน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์
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การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มีแรงจูง ใจเพื่อแสวงหาความรู้อย่างแท้จริ ง จะส่งผลให้
นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเรียนมากกว่านักศึกษาที่เรียนไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีเป้าหมาย รอรับ
ใบปริญญาอย่างเดียว เนื่องด้วยนักศึกษาที่มีแรงจูงใจเรียน เพื่อรู้ลึก รู้จริง และต้องการนาไปใช้
ประโยชน์ ย่อมมีแนวโน้มตั้งใจเรียน มีความสุขกับการเรียน สามารถต่ อยอดองค์ความรู้ในสาขา
นั้น ๆ ได้มาก และจะกลายเป็นกาลังคนที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงาน และมีส่วนในการพัฒนา
ประเทศ
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เห็นความสาคัญที่จะทาการศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง
อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาว่านักเรียนมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ได้แก่ เหตุผลส่วนตัว
ภาพลักษณ์ของสถาบัน บุคคลที่เกี่ยวข้อง สังคม และเศรษฐกิจ ทาให้ทราบถึงแรงจูงใจในความ
ต้องการศึกษาต่อ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร และการวางแผนจัดการเรียนการสอนให้
ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ของ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี จาแนกตาม เพศ
เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา อาชีพหลักของบิดาและมารดา และรายได้ต่อ
เดือนของบิดาและมารดา

สมมติฐำนกำรวิจัย
เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา อาชีพของบิดาและมารดา และ
รายได้ ต่ อ เดื อ นของบิ ด าและมารดาที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลให้ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขต
จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทราบแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามภูมิลาเนา เพศ อายุ เกรด
เฉลี่ยสะสม อาชีพหลักของครอบครัว และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว
2. ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการพั ฒนาการศึก ษาให้เป็นที่ต้องการของสังคม ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ์

ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขต
จังหวัดนนทบุรี โดยจะใช้กรอบเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ และแรงจูงใจ ซึ่งจาแนก
ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
- เหตุผลส่วนตัว
- ภาพลักษณ์ของสถาบัน
- บุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ปัจจัยทางสังคม
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
- ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ เกรดเฉลี่ย
สะสม ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพหลักของบิดามารดา และรายได้ต่อเดือนของบิดา
มารดา
- ตัว แปรตาม คื อ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุด มศึ ก ษา ประกอบด้ว ยเหตุ ผ ล
ส่วนตัว ภาพลักษณ์ของสถาบัน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ
2. ขอบเขตด้ำนประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในจังหวัดนนทบุรี จานวน 11,891
คน ในโรงเรียน 39 โรง
3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (เดือนพฤศจิกายน 2555 –
มีนาคม 2556)
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4. ขอบเขตด้ำนพื้นที่
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี จานวน 39 โรง

นิยำมศัพท์เฉพำะ
นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษา ที่ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
แรงจูงใจ หมายถึง องค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
แรงจูงใจในกำรศึกษำต่อ หมายถึง สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นให้เป็นเหตุชักนาหรือโน้มน้าวให้
นักเรียนเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านเหตุผลส่วนตัว หมายถึง ความต้องการของนักเรียนในการพัฒนาตนเองด้าน
ความรู้ความสามารถ ความเชื่อมั่นในตนเอง การได้รับการยอมรับ และการได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ
2. ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน หมายถึง สิ่งที่นักศึกษาเห็นได้แก่ ชื่ อเสียง การเรียน
การสอน การสอบคัดเลือก คณาจารย์ ค่าใช้จ่าย สถานที่ตั้ง เป็นต้น
3. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ชักนาและโน้มน้าวให้นักเรียนเลือก
ที่จะศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ญาติ พี่น้อง เพื่อน คนรู้จัก
คณาจารย์ หรือตัดสินใจด้วยตนเอง
4. ด้านสังคม หมายถึง ความต้องการของนักเรียนในการได้รับการยอมรับจากเพื่อน
หรือบุคคลอื่น การมีบทบาทหน้าที่ส่วนรวม การได้เลื่อนสถานภาพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ
5. ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ความต้องการที่จะมีอาชีพที่ก้าวหน้า อาชีพสุจริต อาชีพที่
มีเกียรติ อาชีพอิสระ การหางานได้ง่าย โอกาสในการเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเอง การมีรายได้สูง
อำชี พ หลั ก ของครอบครัว หมายถึง ลั ก ษณะการท างานของบิด า มารดา หรือผู้ ใ ห้ ก าร
อุปการะค่าเล่าเรียนให้แก่นักเรียน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 และประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปี ที่ 3 ในเขตจั ง หวั ด นนทบุ รี ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี
วรรณกรรม ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยจะ
นาเสนอเป็นลาดับรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความหมายของแรงจูงใจ
2. ประเภทของแรงจูงใจ
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
4. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ (Motive) มาจากคากริยาในภาษาลาตินว่า Movere (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2533: 102)
ซึ่งมีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า To move มีความหมายว่า เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักจะ
ชักนาให้บุคคลเกิดการกระทาหรือปฏิบัติการ
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของคน จ าเป็ น ต้อ งศึ ก ษาความเป็ น มาของการแสดงออกของ
พฤติกรรมนั้น ๆ ส่วนหนึ่ง คือการศึกษาถึงแรงจูงใจ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจในลักษณะ
ต่าง ๆ ดังนี้
ฮิลการ์ด (Hilgard, 1981: 314) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง ปัจจัยหรือ
องค์ประกอบที่ไปกระตุ้นบุคคลให้เกิดพลังและนาไปสู่การกระทา
เฮอร์เซย์ และ แบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard, 1969: 10) ได้กล่าวว่าแรงจูงใจ คือการ
ทาให้บุคคลแต่ละคนหรือกลุ่มคนกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ผู้จูงใจปรารถนา
บราวน์ (Brown, 1980: 112-113) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงหรือพลังงานผลักดัน
กระตุ้น หรือเร้าความรู้สึกของบุคคลให้มีความสนใจ มีความเต็มใจในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นสิ่งชี้
ทิศทางของพฤติกรรม ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่นาไปสู่เป้าหมายตามที่บุคคลนั้นคาดหมายเอาไว้
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โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าเป็นกระบวนการที่ชั กนา
โน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผล
สาเร็จ
สาหรับประเทศไทยได้มีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้
อารี พันธ์มณี (2538: 179) สอดคล้องกับคณาจารย์ภาคจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(2528: 299) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจที่สอดคล้องกันสรุปได้ว่า แรงจูงใจหมายถึง สิ่งใด ๆ
หรือภาวะใด ๆ ก็ตามที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ (2533: 145 -146) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ คือ ความ
ปรารถนาที่จะบรรลุเป้าประสงค์ โดยทางการเรียนรู้ได้ก่อให้เกิดคุ ณค่าแก่ปัจเจกบุคคล ความ
ปรารถนาที่ จ ะบรรลุเ ป้ า หมายท าให้บุ คคลค้ นหาวิธี ที่จ ะท าให้แ รงจูง ใจสมหวัง สาเหตุ ของ
พฤติกรรมขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ
นวม สงวนทรัพย์ (2535: 85) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง พลังขับที่
ก่อให้เกิดกัมมันตภาพในตัวคน กัมมันตภาพนี้คงจะมีสืบต่อไปเรื่ อย ๆ กระทั่งวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายบรรลุผลสาเร็จ
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2533: 168) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่บุคคล
คาดหวัง โดยสิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งที่บุคคลพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ ความคาดหวังนี้เป็นตัวกระตุ้น
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ขนิษฐา วิเศษสาธร (2534: 159) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจที่สอดคล้องกันสรุปได้ว่า
แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะอย่างหนึ่งที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง
หรือเป้าหมาย
ถวิล เกื้อกูลวงค์ (2528: 53) ได้กล่าวว่าแรงจูงใจ หมายถึง ความต้องการ ความจาเป็นแรง
ขับ หรือแรงกระตุ้นที่อยู่ภายในตัวบุคคล แรงจูงใจจะถูกนามุ่งหน้าไปสู่เป้าหมาย ซึ่งอาจเป็น
ลักษณะของจิตสานึก หรือจิตใต้สานึกก็ได้
ไวรัช เจียมบรรจง (2523: 161) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้
บุคคลกระทาหรือแสดงออกทางด้านต่าง ๆ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ชอบที่จะแสดงพฤติกรรมบางอย่าง
ที่เป็นแบบแผนเฉพาะของตน
จากคากล่าวของบุคคลต่าง ๆพอสรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง การที่ตัวเราถูกกระตุ้นจาก
ภาวะใด ๆ หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเกิดจากภายในตัวเราเองหรือเกิดจากภายนอกซึ่งอาจเกิดจาก
บุคคลหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา มีผลให้บุคคลกระทาหรือแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
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2. ประเภทของแรงจูงใจ
จากการศึกษาของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ และได้แบ่งประเภทของแรงจูงใจ
ออกเป็นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
ฮิลการ์ด (Hilgard, 1981: 321-322) แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจเพื่อการอยู่รอด (The Survival Motive) หมายถึง ความต้องการทางกาย
(Physiological needs) ซึ่งเป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้ เช่น ความต้องการน้า ความต้องการอาหาร ความ
ต้องการอุณหภูมิพอเหมาะ ความต้องการในการขับถ่ายของเสีย ความต้องการพักผ่อน และความ
ต้องการทากิจกรรม
2. แรงจูงใจทางสังคม (The Social Motive) หมายถึง แรงจูงใจอันเกิดจากความต้องการ
(Social Needs) ของมนุษย์ในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ได้แก่ ความต้องการความรัก (Need
for Affection) ความต้องการตาแหน่งในสังคม (Need for Social Status) ความต้องการทางเพศ (Sex
Need) ความต้องการเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ (Motives) ให้คนเรากระทาพฤติกรรมทางสังคม
(Social Behavior)
3. แรงจูงใจในทางอวดตน (Ego-integrative Motives) หมายถึง แรงจูงใจอันเกิดจากความ
ต้องการความสาเร็จ (Need for success) ความต้องการปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ ความต้องการในการ
สร้างและประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความรู้สึกนับถือตนเอง (Self-respect) ซึ่งจะเป็นทางให้บุคคล
สามารถหลีกเลี่ยงจากการมีปมด้อย (Inferiority Complex) และความรู้สึกว่าตนไม่มีค่า (Selfdepreciation) หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ าตนจะได้มีความรู้สึกว่าตนมีความสามารถ (Sense of
Attainment) ส่วนแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ (Satisfying Philosophies
of Life) นั้น ก็เพื่อบุคคลจะได้เป็นที่น่ายกย่องของคนอื่นในสังคมด้วย
วูดเวอร์ธ (Woodward อ้างถึงใน นวม สงวนทรัพย์, 2535: 86) ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 3
ประเภท
1. ความต้องการทางอินทรีย์ (Organic Needs) ได้แก่ แรงจูงใจอันเกิดจากสภาพทางร่างกาย
เช่น ความหิว ความกระหาย ฯลฯ
2. แรงจูงใจภาวะฉุกเฉิน (Emergency Motivation) เป็นแรงจูงใจอันเกิดขึ้นเมื่อเค้าเงื่อน
สิ่งแวดล้อมต้องการพลังและปฏิกิริยาอันฉับพลันรวดเร็ว เช่น การหลบหนีอันตราย
3. แรงจูงใจวัตถุวิสัย (Objective Motivation) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลกระทาต่อบุคคลหรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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อารี พันธ์มณี (2538: 181-182) และ ขนิษฐา วิเศษสาธร (2535: 160 ได้แบ่งประเภทของ
แรงจูงใจที่สอดคล้องกันออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นสภาวะที่บุคคลต้องการที่จะกระทาหรือ
เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยการชักจูงจากสิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ ความ
ต้องการ ความสนใจ ความรู้สึกนึกคิด ซึ่งผลักดันให้เกิดพฤติกรรม
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นสภาวะที่บุคคลรับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า
ภายนอก ทาให้มองเห็นเป้าหมาย เร้าให้เกิดความต้องการ และแสดงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายนั้น
ได้แก่ การเสริมแรงด้วยสิ่งล่อใจต่าง ๆ เช่น การขึ้นเงินเดือน การได้รับตาแหน่ง คาชมเชย เป็นต้น
นวม สงวนทรัพย์ (2535: 85-86) คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2528:
301-303) และ ไวรัช เจียมบรรจง (2523: 161) ได้แบ่งประเภทของแรงจูงใจที่สอดคล้องกันออกเป็น
3 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจทางสรีระวิทยา แรงจูงใจด้านนี้เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการทางร่างกาย
ทั้งหมด เพื่อให้บุคคลมีชีวิตอยู่ได้ เป็นความต้องการที่จาเป็นตามธรรมชาติของมนุษย์ ได้แก่ ความ
หิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความต้องการอากาศ เป็นต้น
2. แรงจูงใจทางจิตวิทยา แรงจูงใจด้านนี้ทาให้มีสุขภาพจิตดีและสดชื่น ความต้องการความ
รักและความเอาใจใส่ใกล้ชิดของผู้อื่น
3. แรงจูงใจทางสังคม แรงจูงใจด้านนี้เริ่มต้นส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ทางสังคม และ
เป้าหมายของแรงจูงใจด้านนี้มีความสัมพันธ์กับการแสดงปฏิกิริยาของบุคคลอื่นที่มีต่อเรา ได้แก่
ความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมในสังคม ความเป็นเจ้าของและถูกเป็นเจ้าของ ความต้องการเกียรติยศ
ชื่อเสียง อานาจ เป็นต้น
โยธิน ศันสนยุทธ (2531: 140) ได้แบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจทางสรีระ เช่น จูงใจที่ทาให้บุคคลกินและดื่ม เป็นต้น
2. แรงจูงใจทางจิตวิทยา เช่น แรงจูงใจที่จะรักและถูกรัก แรงจูงใจที่จะสารวจ และ
แรงจูงใจที่จะทาให้สาเร็จ เป็นต้น
ฉะนั้นสรุปได้ว่า สามารถแบ่งประเภทของแรงจูงใจเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน
เป็นสภาวะที่ต้องการกระทาหรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง แรงจูงใจด้านนี้เกิดขึ้นเพื่อสนอง
ความต้องการทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้บุคคลมีชีวิตอยู่ได้ และแรงจูงใจภายนอก เป็นสภาวะที่
บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก เร้าให้เกิดความต้องการและแสดงพฤติกรรมไปสู่
เป้าหมาย
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3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ซึ่งมีผู้กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจไว้หลาย ๆ ลักษณะ สรุปได้
ดังนี้
อารี พันธ์มณี (2538: 183-192) และคณาจารย์ภาคจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2528:
304-312) กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจที่สอดคล้องกัน สรุปได้ดังนี้
1. ทฤษฎีความต้องการความสุขส่วนตัว (Hedonistic Theory)
มูลเหตุสาคัญของมนุษย์ที่ทาให้เกิดแรงจูงใจ ก็เพราะมนุษย์ต้องการหาความสุขส่วนตัว
และพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด ทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับความต้องการความสุขส่วนตัวนี้
อาจกล่าวได้ว่า บุคคลทุกคนมีความต้องแสวงหาความสุขส่วนตัว ลักษณะความต้องการแสวงหา
ความสุขนี้ จึงเป็นแรงจูงใจหรือตัวเร้าที่ทาให้บุคคลได้มีการกระทาหรือพฤติกรรมต่ าง ๆ ออกมาแต่
ลักษณะการแสดงออกถึงความสุขของตนโดยการสร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นลักษณะการแสวงหา
ความสุขส่วนตัวนี้ยังมีการแสดงออกในลักษณะของความรู้สึกเจ็บปวดด้วย
2. ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinctual Theory)
สัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่กาเนิด ซึ่งทาให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ โดยไม่จาเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ ลักษณะของสัญชาตญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่
กาเนิดนี้จึงเป็นปฏิกิริยาที่มีผลต่อแรงจูงใจให้บุคคลได้กระทาพฤติกรรมต่าง ๆ
ลักษณะของสัญชาตญาณมีหลายประเภท คือ
1. สัญชาตญาณเกี่ยวกับการดารงชีวิต
2. สัญชาตญาณเกี่ยวกับความตาย
3. สัญชาตญาณทางสังคม
3. ทฤษฎีการมีเหตุผล (Cognitive Theory)
ทฤษฎีการมีเหตุผล เป็นทฤษฎีที่มีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลใน
การมีเหตุผลที่จะตัดสินใจกระทาสิ่งต่าง ๆ เพราะบุคคลมักจะมีความตั้งใจจริง และมีความปรารถนา
ที่จะกระทาพฤติกรรมใดต่าง ๆ ด้วยความจริงใจ นอกจากนี้ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าบุคคลมีอิสระที่จะ
กระทาพฤติกรรมได้อย่างมีเหตุผล สามารถตัดสินใจต่อการกระทาต่าง ๆ ได้ มีความรู้ว่าตนต้องทา
อะไร ปรารถนาสิ่งใด และควรจะต้องตัดสินใจออกมาในลักษณะใด
4. ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory)
โดยปกติแล้วพฤติกรรมและการกระทาต่าง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ จะมีส่วนที่สัมพันธ์กับ
แรงขับภายในของแต่ละบุคคล แรงขับนั้นเป็นภาวะความตึงเครียดทางร่างกาย เป็นตัวกลางที่ทาให้
ร่างกายได้มีการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อขจัดความเครียดนั้นออกไป แรงขับภายในร่างกายหรือ
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แรงขับปฐมภูมิ เป็นแรงขับที่เกิดจากความต้องการของร่างกาย และแรงขับภายนอกร่างกายหรือแรง
ขั บ ทุ ติ ย ภู มิ เป็ น แรงขั บ ที่ เ กิ ดจากความต้ องการทางด้ า นสติปั ญ ญา อารมณ์ และสัง คม
ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีผลทาให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป อันเป็นผลเนื่องมาจาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่สะสมไว้ในแต่ละบุคคล
แรงขับสามารถที่จะทาให้บุคคลเกิดแรงจูงใจตามระบบชีววิทยา ซึ่งจาแนกได้เป็น
4 ประเภท คือ
1. แรงขับเพื่อการอยู่รอดของชีวิต
2. แรงขับฉุกเฉิน
3. แรงขับเพื่อการสืบพันธุ์
4. แรงขับเพื่อการศึกษา
โรเบิร์ต อี. ซิลเวอร์แมน (Robert E. Silverman อ้างถึงใน พวงเพชร วัชรอยู่, 2537: 206 208) ได้กล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจไว้ดังนี้
1. ทฤษฎีของนักพฤติกรรมนิยม (The Behaviorist View)
เชื่อว่าทฤษฎีนั้นจะเกิ ดขึ้นได้ต่อเมื่อมีสิ่งเร้ามาเป็นเครื่องชักนา แล้วทาให้เกิ ดการ
ตอบสนองในรูปของพฤติก รรม ทฤษฎีนี้เน้นสิ่งเร้าที่เกิดจากภายนอกมากกว่าสิ่งเร้าภายในแม้แต่
ความต้องการหรือแรงขับที่เกิดขึ้นก็ถือเอาเฉพาะที่สังเกตเห็นได้
2. ทฤษฎีของพวกนิยมความคิดความเข้าใจ (The Cognitive View)
เชื่อว่าพฤติกรรมเกิดขึ้นเนื่องจากความคิดที่มีเป้าหมาย และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็เป็น
พฤติกรรมที่นาไปสู่เป้าหมายนั่นเอง ทฤษฎีนี้เน้นในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสังเกตเห็นได้น้อย เช่น
ความคิด ระดับความทะเยอทะยาน ความสาเร็จ เป็นต้น เป้าหมายของคนขึ้นอยู่กับระดับความหวัง
หรือความทะเยอทะยาน ถ้าหากมีความทะเยอทะยานสูงก็ตั้งเป้าหมายไว้สูง และเมื่อบรรลุเป้าหมาย
ได้ก็พอใจที่ได้รับความสาเร็จนั้น
3. ทฤษฎีไซโคไดนามิค (The Psychodynamic View)
ความเชื่อนี้ได้มาจาก ความคิดของฟรอย์ที่ว่า พฤติกรรมของคนมาจากจิตใต้สานึก คน
แสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการที่มีมาตั้งแต่กาเนิด และส่วนที่เป็นความต้องการแต่กาเนิด
นั้น คือ สัญชาตญาณ และสัญชาตญาณ คือ สิ่งผลักดันให้เกิดพฤติกรรมให้เป็นไปตามสัญชาตญาณ
ที่มีอยู่นั้น ซึ่งอาจแบ่งชนิดของสัญชาตญาณได้ 2 อย่าง คือ สัญชาตญาณในการสร้างสรรค์ และ
สัญชาตญาณในการทาลาย
เอ็ดวาร์ดส์ (Edwards อ้างถึงใน ไวรัช เจียมบรรจง, 2523: 172) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของ
คนซึ่งแบ่งได้ 15 ชนิด คือ

12
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2. แรงจูงใจที่ทาอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. แรงจูงใจที่จะเป็นตัวของตัวเอง ต้องการอิสระและตัดสินใจด้วยตนเอง
4. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์อยากเข้ากลุ่ม
5. แรงจูงใจที่จะสังคมกับเพศตรงข้าม
6. ต้องการทาตนเองให้เด่นอยู่เหนือผู้อื่น อยากมีอิทธิพลและต้องการเป็นหัวหน้า
7. ต้องการมีความอดทน ทนทานต่อสิ่งต่าง ๆ
8. ต้องการพบสิ่งแปลก ๆใหม่ ๆอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่าง ๆ
9. มีแรงจูงใจอยากจะก้าวร้าว
10. มีแรงจูงใจที่อยากจะให้ความอบอุ่นและให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
11. ต้องการได้รับความช่วยเหลือและอบอุ่น บารุงรักษาผู้อื่น
12. มีความต้องการที่จะเข้าใจความต้องการของบุคคลอื่น
13. มีความต้องการที่จะแสดงออกว่าตนเองเก่ง มีความสามารถในด้านต่าง ๆ
14. มีความต้องการที่จะอยู่ใต้อาณัติของผู้อื่น
15. มีแรงจูงใจที่จะรับผิดชอบเมื่อตนเองทาผิด
ส่วนใหญ่และจะเป็นแรงจูงใจทางด้านสังคมเสียส่วนมาก ส่วนแรงจูงใจทางกายภาพมีเพียง
เล็กน้อย
เครช และคณะ (Krech et all อ้างถึงใน ไวรัช เจียมบรรจง, 2523: 17-175) สรุปว่าความ
ต้องการทางสังคมของมนุษย์แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ
1. Acquisitive Want คือ คนเรามีความต้องการกอบโกยสิ่งต่าง ๆ มาเป็นสมบัติของเรา
2. Affiliation Want คือ ความต้องการมีไมตรีสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ
3. Altruistic Want คือ ความต้องการที่จะแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือจุนเจือผู้อื่น
4. Curiosity Want คือ มีความต้องการที่จะศึกษา สารวจสภาพแวดล้อมของตน อยาก รู้
อยากเห็นสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ
5. Power Want คือ มีแรงจูงใจใฝ่อานาจ ต้องการมีอานาจ
6. Prestige Want คือ ต้องการให้คนอื่นเห็นความสาคัญของตน ต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง
ความภูมิใจในตนเอง
ในเรื่องทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ (Theory of Need Gratification) นี้ จะกล่าวถึงทฤษฎี
ที่น่าสนใจ คือ
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1. ทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970)
ทฤษฎี นี้ มี ค วามเชื่ อ ว่ า มนุษ ย์ ทุ ก คนจะมี ค วามต้อ งการที่ จะแสวงหาสิ่ ง แปลก ๆ
ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของบุคคลก็มีหลายอย่าง ตั้งแต่
ความต้องการขั้นต่าถึงความต้องการขั้นสูง ซึ่งมนุษย์จะต้องมีการตอบสนองความต้องการขั้น
พื้นฐานก่อน จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการขั้นสูงอื่น ๆ ต่อไปได้

ความต้องการ
บรรลุศักยภาพของ
ตนเองอย่างแท้จริง
ความต้องการได้รับการยกย่อง
ความต้องการความรักความเป็นเจ้าของ
ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการทางสรีระ
ภาพที่ 1 ลักษณะความต้องการขั้นต่าง ๆ ของมาสโลว์
ลักษณะความต้องการตามหลักการของมาสโลว์ สามารถอธิบายได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางสรีระ (Basic Physiological Need) ความต้องการด้านสรีระนี้
เป็นความต้องการพื้นฐานที่สาคัญที่สุดทางด้านการดารงชีวิต เช่นความต้องการ อาหาร น้า อากาศ
และอุณหภูมิ การหลับนอน การขับถ่าย เป็นต้น
ขั้นที่ 2 ความต้องการปลอดภัยและมั่นคง (Safety and Security Need) คือ ความ
ต้องการความปลอดภัยมั่นคง ซึ่งได้แก่ ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ความเป็นปึกแผ่น ความต้องการ
ความคุ้มครองปกป้อง ความรู้สึกปลอดภัยจากการคุกคาม ปลอดจากความวิตกกังวล ตลอดจนการ
หลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเจ็บปวดต่าง ๆ
ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Need) คือ
ความต้องการความรักอยากให้ตนเป็นที่รักยอมรับจากกลุ่ม โดยปกติแล้วบุคคลมักจะอยู่รวมกลุ่ม
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กัน ดังนั้นจึงต้องการความรักและต้องการมีส่วนร่วมในกลุ่มให้ยอมรั บตนเอง เช่น กลุ่มครอบครัว
กลุ่มสังคม กลุ่มทางาน เป็นต้น
ขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องจากผู้อื่น (Self Esteem Need) คือ ความ
ต้องการที่จะให้ผู้อื่นยกย่องตน เป็นความปรารถนาของบุคคลที่ทาให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึ้นได้
เป็นอันมาก เช่น บางคนมีการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเองเพื่อให้บุคคลอื่นได้ยกย่อง
ตน เป็นต้น
ขั้นที่ 5 ความต้ อ งการที่ จะบรรลุ ถึ งความต้ อ งการของตนเองอย่ า งแท้ จ ริ ง (SelfActualization) คือ ความต้องการสูงสุดของบุคคลที่บุคคลจะต้องพยายามกระทาสิ่งต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม และตามความสามารถของตนเอง เช่น ครูสอนหนังสืออย่างไม่เกิดความเบื่อหน่าย สอน
ด้วยความสุขสบายใจ เป็นต้น
แม้ทฤษฎีของมาสโลว์ มีประโยชน์อย่างมากในการทาความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ใน
ด้านต่าง ๆ แต่นักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ข้อสังเกตพอสรุปได้ว่า ประการแรก ความต้องการแต่ละ
ขั้นมิได้จูงใจให้เกิดพฤติกรรมเดี่ยว ๆ หนึ่งพฤติกรรม พฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมอาจถูกใจด้วยความ
ต้องการหลายขั้นประกอบกันก็ได้ ประการที่สอง ไม่จาเป็นที่พฤติกรรมจะอธิบายได้ในแง่ของการ
มีแรงจูงใจเป็นปัจจัยเสมอไป ประการที่สาม ลาดับความต้องการแต่ละขั้นของมาสโลว์ไม่เป็นจริง
สาหรับมนุษย์ทุกคน เนื่องจากในบางคนแม้ว่าความต้องการขั้นต่าสุดยังไม่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการขั้นสูงกว่าก็อาจปรากฏขั้นได้ (Gibson, 1981: 210)
2. ทฤษฎี ERG
แอลเฟรด แอดเลอร์ (Alfred Adler อ้างถึงใน ชนิดา เพชรทองคา, 2542: 1) กล่าวว่า
ทฤษฎี ERG เป็นทฤษฎีการจูงใจอีกทฤษฎีหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับความต้องการแอลเฟรดแอด
เลอร์ เป็นผู้ตั้งทฤษฎีนี้ขึ้น โดย E มาจาก Existence R มาจาก Relatedness และ G มาจาก Growth
เขาแบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 3 ประเภท คือ
2.1 ความต้องการเกี่ยวกับการดารงชีวิต (Existence Needs) เป็นความต้องการทางวัตถุ
และสามารถตอบสนองให้พึงพอใจได้ โดยปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อาหาร น้า เงินเดือน
รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างและสภาพการทางาน
2.2 ความต้องการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (Relatedness Needs) เป็นความ
ต้องการที่สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ ที่สาคัญต่อตัวเขา ได้แก่ เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา ครอบครัว และเพื่อนฝูง
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2.3 ความต้องการพัฒนา (Growth Needs) ความต้องการนี้เกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่
จะพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง ความต้องการดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาความสามารถ ความ
เฉลียวฉลาด ความมีอานาจที่จะกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีความสาคัญต่อบุคคล
ทฤษฎีของมาสโลว์ และแอลเฟรด แอดเลอร์ แตกต่างกันที่การจูงใจเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของมาสโลว์ มีความเห็นว่า ถ้าความต้องการทางสังคมไม่ได้รับการตอบสนองเท่าไรก็ยิ่งมี
ความปรารถนามากขึ้นเท่านั้น ส่วนแอลเฟรด แอดเลอร์กลับเห็นว่า ยิ่งความต้องการเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับ บุคคลอื่นไม่ได้รับ การตอบสนองมากขึ้นเท่าไรบุคคลจะยิ่งหันกลับไปปรารถนาใน
ความต้องการการดารงชีวิตทางวัตถุมากขึ้นเช่นเดียวกับความต้องการการพัฒนา ถ้าไม่ได้รับการ
ตอบสนองเพียงพอก็หันกลับไปปรารถนาในความต้องการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมากขึ้น
นั่นก็คือ บุคคลจะปรารถนาในความต้องการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ถ้าความต้องการที่เป็นนามธรรม
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างพอเพียง
ความต้องการ
ดารงชีวิตอยู่
(Existence needs)

ความต้องการ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์
(Relatednees needs)

ส่วนใหญ่เป็นรูปธรรม

ความต้องการ
การพัฒนา
(Growth needs)
เป็นรูปธรรมน้อยที่สุด

ความสัมพันธ์ในเชิงรูปธรรม
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ ERG ของแอลเฟรด แอดเลอร์
ทีม่ า: ชนิดา เพชรทองคา (2542: 15)
3. ทฤษฎีความต้องการความสาเร็จของแมคเคล็ลแลนด์ (The Need to Achieve Theory)
ทองหล่อ นาคหอม (อ้างถึงใน ชนิดา เพชรทองคา, 2542: 21) กล่าวว่า แมคเคล็ลแลนด์
เดวิด ซี. นักจิตวิทยาได้ทาการวิจัยในเรื่องความต้องการความสาเร็จ พบว่าผู้ที่ประสบความสาเร็จสูง
ทั้งหลายแตกต่างกับบุคคลอื่นทั่วไป โดยมีลักษณะดังนี้
3.1 มีความรับผิดชอบสูง แสวงหาโอกาสเพื่อจะได้มีโอกาสการรับผิดแก้ไขปัญหาที่มี
อยู่ พวกนี้จะมีความปรารถนาจะกระทาการสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอ
3.2 มีเป้าหมายระดับกลาง เพราะหากไม่ประสบความสาเร็จแล้วจะรู้สึกไม่สบาย ดังนั้น
จึงไม่ตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงและให้ความเชื่อมั่นในความสาเร็จสูง
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3.3 ต้องการได้รับข้อมูลกลับที่ทันการณ์เกี่ยวกับงานของตน ว่าสาเร็จหรือล้มเหลวเพื่อ
การตัดสินใจของตนในงานครั้งต่อไป
3.4 ต้ อ งท างานร่ ว มกั บ ผู้ ที่ มี ค วามสามารถ เพื่ อ ที่ เ ขาจะได้ พ ยายามปรั บ ปรุ ง
ความสามารถของเขาให้ทัดเทียมกับผู้ที่มีความสามารถ ความรู้สึกเช่นนี้จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดความ
มานะที่จะประสบความสาเร็จที่สูงต่อไป
นอกจากความต้องการความสาเร็จหรือสัมฤทธิ์ผลจะเป็นแรงจูงใจ ในการทางานแล้ว ยัง
มีความต้องการอีก 2 อย่าง ที่มีส่วนทาให้เกิดแรงจูงใจ คือ ความต้องการ ความรัก ความเป็นพวก
พ้อง ปรารถนาให้ผู้อื่นนิย มชมชอบยอมรับนับถือผู้อื่นด้วยและความต้องการมีอานาจบารมี
ปรารถนาที่จะควบคุมบังคับหรือมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นต้องการที่จะให้ผู้อื่นมีความประพฤติห รือ
พฤติกรรมตามที่ต้องการ ส่วนมากมักจะเป็นคนที่พูดเก่ง ชอบการโต้แย้ง ชอบมีการติดต่อสัมพันธ์
กับคนอื่น ๆ และมีการแสดงการใช้อานาจ ผู้บริหารที่ดีมักจะเป็นคนที่มีแรงจูงใจทางด้านอานาจ
บารมีสูงมากกว่าทางด้านความสาเร็จ และมักเป็นอานาจบารมีที่ใช้ในด้านสังคมเสียมากกว่า
ทฤษฎี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แรงจู ง ใจของมนุ ษ ย์ นั้ น มี ห ลายทฤษฎี ดั ง ที่ ก ล่ า วไว้ ม าแล้ ว
สาระสาคัญของแต่ละทฤษฎีแล้วสามารถสรุปได้ว่า มนุษย์มีแรงจูงใจหรือความต้องการไม่สิ้นสุด
โดยจะมีความต้องการในขั้นพื้นฐานมาก่อน คือ ความต้องการ ด้านปัจจัยสี่ ความต้องการด้านความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และความต้องการความปลอดภัยทางด้าน
ร่างกาย หลังจากการที่ได้รับการตอบสนองในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะมีแรงจูงใจหรือความต้องการใน
ขั้นต่อไป ซึ่งเป็นความต้องการในระดับสูงขึ้นไป คือ ความต้องการความรัก ความเป็นเจ้าของ
อยากมีเพื่อนพ้อง อยากมีชื่อเสียงเกียรติยศ ต้องการให้คนอื่นยกย่องนับถือ อยากมีอานาจบารมี
เหนือคนอื่น ๆ ความต้องการความเจริญก้าวหน้า ความสาเร็จ และต้องรักษาความมีชื่อเสียง
เกียรติยศ ความเด่น รวมทั้งความสาเร็จให้มีอยู่ตลอดไป
นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีด้านอาชีพและการเลือกอาชีพ เช่น
ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของบุคคล (Traits and Factors Theory)
โดยเรย์มอนด์ บี แคทเทลล์ (Raymond B. Cattell, 1952 อ้างถึงใน ดาว สมศรีโหน่ง, 2540: 22) เป็น
ทฤษฎีอาศัยพื้ นฐานทางจิตวิทยา โดยพิจารณาถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล (Individual
Differences) รวมทั้งองค์ประกอบของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ ได้แก่ ความถนัด ความ
สนใจ สติปัญญา ค่านิยมของบุคคลและชุมชน บุคคลใกล้ชิด ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียน
ครอบครั ว บุ ค ลิ ก ภาพและการปรั บ ตัว รวมถึ งถิ่ นที่ อยู่ อ าศั ย บุค คลอาจได้ รับ อิท ธิพ ลจาก
องค์ประกอบแต่ละคนมากน้อยต่างกัน หรือหลาย ๆ องค์ประกอบพร้อมกันก็ได้
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เอส แอล ฮอลแลนด์ (S.L. Holland, 1957: 112-119 อ้างถึงใน ระเบียบ อรชร, 2537: 33) ได้
เสนอทฤษฎีการเลือกอาชีพ โดยมีหลักการที่ว่าบุคคลจะเลือกอาชีพตามลักษณะบุคลิกภาพของตน
และได้แบ่งหลักใหญ่ ๆในการเลือกอาชีพเป็น 4 ประการ
1. อาชีพเป็นเครื่องมือชี้บุคลิกภาพของบุคลากรที่บุคคลเลือกอาชีพใด ก็แสดงว่าบุคลิกภาพ
ไปในทิศทางนั้น
2. คนทุกคนมีแนวคิดและจิตนาการเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ของอาชีพนั้น ๆ ก็ตาม แนวคิดดังกล่าว จะมีผลต่อการเลือกอาชีพของบุคคล เช่น บางคนอยากเลือก
ทางานธนาคารเพราะเข้าใจว่าจะได้ทางานสบาย งานเบาได้แต่งตัวโก้สวยแต่โดยข้อเท็จจริงงาน
ดังกล่าวต้องรับผิดชอบทั้งเงินและงานอื่น ๆ
3. บุคคลเลือกอาชีพคล้ายคลึงกัน จะมีบุคลิกภาพคล้ายคลึงกันด้วย เช่น การสนองหรือ
วิธีการในการแก้ไขปัญหาคล้ายกัน ทาให้เกิดบุคลิกภาพทางอาชีพขึ้น
4. บุ ค คลเลือกอาชี พ ตรงตามบุค ลิก ภาพของเขา จะทาให้ เกิ ด ความพึ งพอใจและถ้ า
สิ่งแวดล้อมทางอาชีพสอดคล้องกับบุคลิกภาพ ก็ยิ่งทาให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้นอีก
จากการเลือกอาชีพทั้ง 4 ประการดังกล่าวแล้ว ฮอลแลนด์ ได้จัดกลุ่มอาชีพตามบุคลิกภาพ
ของบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพออกเป็น 6 กลุ่ม
1. บุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภท Realistic
เป็ นบุค คลที่ส นใจงานที่เป็นรูปธรรมชอบทางานกลางแจ้ง งานใช้ทักษะเกี่ย วกั บ
เครื่องมือ เครื่องจักร มีความสามารถทางด้านช่าง เช่น เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า งานทางช่างเทคนิค
แต่ไม่ชอบการเข้าสังคม หลีกเลี่ยงการทางานกับคนหมู่มาก ไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผู้อื่น
บุคลิกภาพโดยทั่วไปเป็นคนขี้อาย ค่อนข้างเก็บตัว มัธยัสถ์ เป็นคนเปิดเผย จริงจังกับ
การทางาน เสมอต้นเสมอปลาย
อาชีพที่เหมาะสมสาหรับคนในกลุ่มนี้ ได้แก่ อาชีพ กลุ่มวิศวกรรม ช่างเทคนิค
ต่าง ๆ อาชีพทางการเกษตร ป่าไม้ ประมง ช่างตัดเสื้อ นักเดินเรือ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องการ ทักษะในการใช้เครื่องจักรกล การเคลื่อนไหวร่างกายและงานที่
เป็นรูปธรรม
2. บุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภท Investigative
บุคคลกลุ่มนี้สนใจงานด้านการสังเกต วิเคราะห์ ความคิดอ่านที่มีเหตุผล เช่น งานทาง
วิชาการ งานทางด้านวิทยาศาสตร์ การทดลอง เป็นต้น
บุคลิกภาพทั่ว ๆ ไป มีความเชื่อมั่นและมีความคิดของตนเอง ชอบวิจารณ์ ชอบใฝ่หา
ความรู้ เฉลียวฉลาด รักอิสระ และมักชอบหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคม
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อาชีพสาหรับคนในกลุ่มนี้ คือ อาชีพทางวิชาการทุกแขนง นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ นัก
เศรษฐศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา นักธรณีวิทยา เป็นต้น
สิ่งแวดล้อมที่ต้องการ การสังเกต การใช้ความคิด งานด้านวิทยาศาสตร์
3. บุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภท Artistic
ผู้สนใจอาชีพประเภทนี้ เป็นผู้ที่ชอบทางด้านนามธรรม ชอบความเป็นอิสระ ความคิด
สร้างสรรค์และจิตนาการทางด้านศิลปะ ไม่ชอบงานที่เป็นระเบียบแบบแผน หลีกเลี่ยงงานประเภท
เป็นรูปธรรม มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความถนัดทางภาษา วรรณคดีมากกว่าทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
บุคลิก ภาพทั่ ว ๆ ไป เป็นคนจิตใจอ่อนไหว มีความรู้สึกรุนแรง มีความเพ้อฝัน
เจ้าอารมณ์ ไม่มีระเบียบ มีความริเริ่ม
อาชีพของคนกลุ่มนี้ งานทางด้านศิลปะ งานแสดง นักเขียน นักออกแบบ นักแต่งบท
ละคร นางแบบ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องการ ความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ ความเป็นอิสระ
4. บุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภท Social
บุคคลกลุ่มนี้มีทักษะทางด้านสังคมดี ชอบติดต่อกับผู้อื่น สนใจที่จะให้ความรู้ฝึกหัด
อบรมและพัฒนาสั่งสอนผู้อื่น ชอบกิจกรรมลักษณะบริการชุมชน ทาให้กับสังคม
บุคลิกภาพทั่วไป เป็นผู้ที่มีไมตรีจิต ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จูงใจผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการ
เข้ากับคน มีความรับผิดชอบเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
อาชีพของคนในกลุ่มนี้ ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล ครูอาจารย์ ผู้จัดการ
พนักงานตอนรับ ตัวแทนทางธุรกิจ นักแนะแนวและจิตวิทยา
สิ่งแวดล้อมที่ต้องการ การทางานร่วมกับผู้อื่น ได้ช่วยเหลือและบริการผู้อื่น
5. บุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภท Enterprising
บุ ค คลในกลุ่ ม นี้ ชอบกิ จ กรรมเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นเศรษฐกิ จ ชอบเสี่ ย ง
ชอบแสดงออก มีความกระตือรือร้น มีแรงกระตุ้นในการทางานสูง ไม่ชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค
บุคลิกภาพทั่ว ๆ ไป เข้าสังคมได้ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความทะเยอทะยานมี
ความสนใจทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ เปิดเผย ช่างพูด มีความสามารถในการควบคุมดูแลและการ
วางแผน
อาชีพในกลุ่มนี้ การค้าขาย นายหน้า งานธนาคาร ผู้จัดการร้าน ทนายความ โฆษก
นักแสดง พนักงานขายสินค้า
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สิ่งแวดล้อมที่ต้องการ คือ ได้ใช้ทักษะด้านการพูด ชักจูงโน้มน้าว งานเกี่ยวกับการ
ควบคุมวางแผน การจัดการ
6. บุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภท Conventional
เป็นบุคคลที่สนใจกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ความเป็นระเบียบและกิจกรรมที่ยอมรับของ
สังคม ยึดถือแบบอย่างตามประเพณี ชอบอนุรักษ์นิยม มีความเยือกเย็น อ่อนน้อม เรียบร้อย
คล่องแคล่ว เจ้าระเบียบ ไม่ค่อยยืดหยุ่น ขาดจินตนาการ ชอบเลียนแบบ
อาชีพในกลุ่มนี้ คือ งานสานักงาน งานบัญชี เลขานุการ เสมียนฝ่ายบุคคล พนักงาน รับ
จ่ายเงิน พนักงานพิมพ์ดีด เสมียนโต้ตอบจดหมาย
สิ่งแวดล้อมที่ต้องการ งานประจา ทา ตามระเบียบกาหนด ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
บุคคลที่ทางานในกลุ่มอาชีพเดียวกัน มักมีบุคลิกภาพใกล้เคียงกัน บุคคลจะพึงพอใจใน
การทางานกับลักษณะงานสิ่งแวดล้อมของงานที่ใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของตนเอง

4. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ ในการศึกษาต่อ
การศึกษาในการเรีย นรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลและสังคมพร้อม ๆ กับการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในตัวบุคคล เพื่อให้บรรลุความเจริญในการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
การศึกษานับว่าเป็นปัจจัยที่ สาคัญอย่างหนึ่ง ในการเปิดโอกาสให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้ามี
การศึกษาดีจะนาไปสู่ตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดี เงินเดือนสูง ๆ พอเลี้ยงตนเองและครอบครัวเห็น
การช่วยให้คนมีโอกาสเลื่อนฐานะทางสัง คม และเศรษฐกิจของตนได้ จะเห็นได้ชัดคือ ความ
พยายามของบิดามารดาที่จะส่งเสียบุตรของตนได้ศึกษาจนสุดความสามารถ และแรงจูงใจที่จะ
ส่งผลและมีอิทธิพลโดยตรงต่อบุคคลเกิดจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement motivation)
(ประหยัด ทองมาก, 2529: 18) เป็นความมุ่งมั่นเองของบุคคลที่จะได้รับความสาเร็จในการกระทา
ใด ๆ ก็ตามอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง เพื่อให้บรรลุความสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจึงมีความมานะ พยายาม ที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
(ประหยัด ทองมาก, 2529: 48; สุดารา ดิษฐากรณ์, 2535: 24)
ทฤษฎีแอนเน โร (Anne Roe อ้างถึงใน ระเบียบ อรชร, 2537: 199) กล่าวว่า คนเลือกอาชีพ
เพื่อสนองความต้องการของคน ความต้องการจะได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อแม่กับเด็กซึ่งจะก่อให้เกิดบุคลิกภาพ เด็กจะมีบุคลิกอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ซึ่งจะมีอิทธิพลในการเลือกอาชีพ คนจะเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ของตนเอง
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ทฤษฎีโดนัล อี ซูเปอร์ (Donald E. Super อ้างถึงใน ระเบียบ อรชร, 2537: 199) ได้เสนอ
ทฤษฎีซึ่งเป็นพื้นฐานทางการพัฒนาอาชีพ 10 ประการ สรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอิทธิพล
ในการเลือกอาชีพ ได้แก่ พ่อ แม่ เด็กที่พ่อแม่มีฐานะดีทาให้มีโอกาสได้พบคนหลากหลายทาให้เกิด
ประสบการณ์มากขึ้น จะช่วยสร้างแบบแผนทางอาชีพได้ใกล้เคียงที่ตนต้องการและยอมรับ ว่าครู
แนะแนวจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาด้านอาชีพของเด็ก ทาให้เข้าใจตนเองและเลือกอาชีพตามความ
ต้องการ
ทฤษฎีโรเบิร์ต ฮอพพอกค์ (Robert Hoppock อ้างถึงใน ระเบียบ อรชร, 2537: 199) ได้สรุป
องค์ประกอบที่เป็นสาเหตุและอิทธิพลในการเลือกอาชีพของบุคคลด้านต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการเลือกอาชีพของเด็ก โดยทั่วไปเด็กจะได้รับอิทธิพลในการเลือกอาชีพจาก
บุคคลใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ ครู เพื่อน ญาติ พี่น้อง เป็นต้น
ทฤษฎีของ อีไรกินซ์เบร็ก (Eli Gingberg อ้างถึงใน นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2528: 66-67) ได้
กล่าวถึง การเลือกอาชีพและการเข้าสู่อาชีพนั้น สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และความ
แตกต่างด้านการศึกษาจะมีอิทธิพลต่อการเข้าสู่การพัฒนาอาชีพต่างกัน เด็กยากจนจะก้าวเข้าสู่อาชีพ
ก่อนเด็กที่มาจากครอบครัวที่ร่ารวย
ระเบียบ อรชร (2537: 61) กล่าวว่า มนุษย์ต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสิ่งแวดล้อม
ซึ่งรวมถึงบุคคลก็จะมีอิทธิพล ในหลาย ๆ ด้าน ในการเลือกอาชีพก็เช่นเดียวกัน นักศึกษาจะต้อง
คานึงถึงแรงจูงใจทั้งหลายมีอิทธิพลและแรงจูงใจที่สาคัญ ได้แก่ อิทธิพลทางครอบครัว ต่อการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปรารถนาของพ่อแม่และความชื่นชมที่เขามีต่อญาติ พี่
น้องและเพื่อน ซึ่งประสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพทาให้เกิดความต้องการอยากเลียนแบบ
บุค คลเหล่า นั้น ความปรารถนาของพ่ อแม่นับได้ว่าเป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลไม่ยิ่ งหย่ อนกว่า
แรงจูงใจด้านอื่น ๆ พ่อแม่บางคนอยากจะให้ลูกเลือกอาชีพตามที่ตนเองปรารถนาโดยมิได้พิจารณา
ถึง ความถนัด ความสนใจ ของลูก แต่ประการใดทั้งนี้ เพราะพ่อแม่มี ความหวังจะให้ลูก มี
ความก้าวหน้า
อมรรัตน์ เจริญชัย (2531: 21-24) กล่าวถึงลักษณะงานอาชีพทุกชนิดที่ต้องการความรู้และ
ทักษะโดยเฉพาะผู้เรียนควรจะสารวจความสนใจและความสามารถของตนเองว่าจะศึกษาในสาขา
ใดก็ดี ต้องวิเคราะห์ตนเองว่าควรจะเลือกอาชีพในสาขาที่ตนสนใจจะทาให้เกิ ดความพอใจและมี
ความสุขในการทางานให้เจริญก้าวหน้า
พิชัย ผิวคราม (2533: 76) กล่าวว่า แรงจูงใจด้านความรัก ความถนัด และความสนใจจัดได้
ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ เพราะเป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นให้บุคคลกระทาใด ๆโดยแสดงถึง
ความโน้มเอียงที่บุคคลเลือกหรือทาสิ่งหนึ่งสิ่ง ใดมากกว่าสิ่งอื่น ๆ ความถนัดของบุคคลจะบอกถึง
ระดับความสามารถว่าจะประสบผลสาเร็จในด้านการเรียนรู้ หรือเกิดทักษะในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้มาก
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น้อยเพียงใด รวมทั้งต้องมี ความรักและความสนใจที่จะฝึกฝนจึงจะประสบความสาเร็จในการ
กระทาสิ่งนั้นหากผู้ใดมีความรัก ความสนใจ และความถนัด ในการกระทาสิ่งต่าง ๆ มากน้อย
เพียงใดก็ย่อมจะมีโอกาสประสบความสาเร็จมากน้อยตามด้วย และจากการศึกษา พบว่า ด้านความ
รัก ความถนัด และความสนใจ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
เจ แอล ฮอลแลนด์ (J. L. Holland อ้างถึงใน ระเบียบ อรชร, 2537: 33) ได้เสนอทฤษฎีการ
เลือกอาชีพ โดยมีหลักการที่ว่า บุคคลจะเลือกอาชีพตามลักษณะบุคลิกภาพของตน และได้แบ่งหลัก
ใหญ่ ๆ ในการเลือกอาชีพเป็น 4 ประการ
1. อาชีพเป็นเครื่องชี้บุคลิกภาพของบุคคล การที่บุคคลเลือกอาชีพใดก็แสดงว่าบุคลิกภาพ
ไปในทิศทางนั้น
2. คนทุ ก คนมี แ นวคิ ด และจิ น ตนาการเกี่ ย วกั บ อาชี พ ซึ่ ง บางครั้ง อาจจะไม่ ต รงกั บ
ข้อเท็จจริงของอาชีพนั้น ๆ ก็ตาม แนวคิดดังกล่าวจะมีผลต่อการเลือกอาชีพของบุคคล
3. บุคคลเลือกอาชีพคล้ายคลึงกันจะมีบุคลิกคล้ายคลึงกันด้วย เช่น การตอบสนองหรือ
วิธีการในการแก้ไขปัญหาคล้ายกัน ทาให้เกิดบุคลิกภาพทางอาชีพขึ้น
4. บุคคลเลือกอาชีพสอดคล้องกับบุคลิกภาพของเขา จะทาให้เกิดความพอใจและถ้า
สิ่งแวดล้อมทางอาชีพสอดคล้องกับบุคลิกภาพก็จะยิ่งทาให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้นอีก
ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจศึกษาต่อของบุคคลนั้นมีผู้กล่าวไว้หลายทัศนะด้วยกัน คือ
เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (2525: 19) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการศึกษาว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยที่
แตกต่า งกั นในด้านสภาพเศรษฐกิ จและสังคม ทุนทรัพย์ ที่ใ ช้ใ นการศึก ษาคุณภาพของการจัด
การศึกษา ความมีชื่อเสียงและสถานที่ตั้งของสถานศึกษา ปัจจัยเหล่านี้ เป็นเหตุผลให้บุคคลมี
แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อต่างกัน
ทิพย์วรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา (2526: 32-36) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการศึกษาแรงจูงใจใน
การศึกษาของบุคคลในแต่ละระดับจะแตกต่างกันออกไปตามวัย ฐานะและโอกาสของบุคคล ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนอาจจะเริ่มมีแนวหันเหเข้าสู่ผลได้ทางเศรษฐกิจ เช่น จะเรียนในสาขาที่หา
งานทาได้ง่ายมีรายได้ดี ไม่ต้องทางานหนักและที่สาคัญก็คือ ต้องเป็นงานประเภทที่ตนรักและชอบ
ที่จะทาด้วย เป็นต้น บางครั้งการเลือกเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ มักขึ้นอยู่กับค่านิยมของพ่อแม่ พี่น้อง
และเพื่อน โดยไม่คานึงถึงความสามารถของผู้เรียนได้ อาจเรียนจนถึงระดับปริญญาโทปริญญาเอก
ส่วนครอบครัวใดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่อาจส่งบุตรหลานให้เรียนถึงระดับอุดมศึกษาได้ ก็
จาเป็นต้องให้ออกไปประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวก่อนเมื่อมีโอกาสในภายหน้าจะมีลักษณะ
แตกต่างไปจากกลุ่มแรก คือ คนกลุ่มหลังนี้มักจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ และเพื่อเพิ่มพูน
วิทยฐานะและเศรษฐกิจด้วย
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พจน์ สะเพียรชัย (2526: 13) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการศึกษาระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาว่านับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้นตามลาดับ ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของผู้เรียน
ส่วนหนึ่งมาจากค่านิยมในปริญญาและอีกส่วนหนึ่งมาจากการมีและไม่มีงานทา
นวลฉวี วิศาลศิริกุล (2538: 91) กล่าวว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการมาเรียนด้านการเรียน
เพื่อรู้สูงสุด เพราะต้องการได้รับความรู้ สนใจ และรู้ถึงคุณค่าของวิชาที่เรียน เพื่อจะได้นาความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน และจากการศึกษา พบว่า ด้านการเรียนเพื่อรู้มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
รังรอง สีทองดี (2535: 262) กล่าวว่า แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อด้านการเรียนเพื่อรู้คือ มา
เรียนเพราะต้องการเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงต่อไป เกี่ยวกับการเป็นวิชาชีพที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของตนเกี่ยวกับการต้องการรู้ลักษณะของวิชาที่เรียน เกี่ยวกับการต้องการใช้
ความสามารถในการเรียนที่มีอยู่ให้มากที่สุด เกี่ยวกับการมีความสุขใจเมื่อได้เรียนเกี่ยวกับการให้
ได้รับปริญญา เกี่ยวกับการเพิ่มเติมความรู้เดิมให้กว้างขวางมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เพื่อ
เดินทางไปต่างประเทศ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้นทันกับ
การพัฒนาสังคม ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้า
ณัฐวุฒิ ธรรมกุลมงคล (2534: 129) กล่าวว่า การเรียนเพื่อรู้ คือ มาเรียนเพราะต้องการ
ความรู้ใหม่ ๆ รู้ถึงคุณค่าของการศึกษา ปรารถนาที่จะเรียนในสิ่งที่ตนเรียนได้ และมีความสนใจใน
วิชาที่เรียน เหตุผลดังที่ได้กล่าวมา
รังรอง สีทองดี (2535: 266-267) กล่าวว่า แรงจูงใจด้านการนาความรู้ไปช่วยเหลือสังคม
เช่ น ด้า นการนาความรู้ไ ปถ่า ยทอดให้ผู้ส นใจที่ จะเรีย นวิช าเกี่ ย วกั บ การนาความรู้ไ ปพั ฒนา
ครอบครัว เกี่ยวกับการเป็นวิชาชีพที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนที่อาศัยอยู่ เกี่ยวกับการเตรียมตัวใน
การที่จะให้บริการสังคม เกี่ยวกับการให้เข้าใจในเรื่องมนุษยสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงความสามารถในการรับใช้เพื่อนมนุษย์และสังคม เกี่ยวกับการปรับปรุงความสามารถใน
การมีส่วนร่วมงานชุมชน ที่เป็นเช่นนี้เพราะในปัจจุบันมีการตื่นตัวในการศึกษาและนาการศึกษาไป
ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ฉะนั้นการมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งจาเป็น เหตุผลนี้อาจเป็นเหตุผล
สาคัญที่ทาให้ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ และจากการศึกษา พบว่า ด้านการนาความรู้ไปช่วยเหลือสังคม
มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากทั้งหมดเหล่านี้เป็นแรงจูงใจที่มีความสาคัญต่อการเข้าเรียนมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้แผ่ขยายอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทา
ให้บุคคลจาเป็นต้องศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ
กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 109) ได้กล่าวถึง การพัฒนาทางด้านวิชาการว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่าง
ยิ่งในการบริหารการศึกษา ทั้งนี้เพราะว่า โลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้าน
หลักสูตรและวิธีสอน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยกับวิทยาศาสตร์
ที่ก้าวหน้า สถานที่ใดไม่มีการพัฒนาการเรียนการสอนแล้ว จะทาให้สถานที่นั้นล้าหลัง
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
1. งานวิจัยต่างประเทศ
ฮูล (Houle, 1961: 15-16) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าเรียนของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
พบว่า ผู้ใหญ่เข้ามาเรียนด้วยแรงจูงใจที่ต่างกัน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. มาเรียนอย่างมีเป้าหมาย (Goal Oriented) หมายถึง มาเรียนเพราะต้องการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ
2. มาเรียนเพื่อต้องการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Oriented) หมายถึง มาเรียนเพราะ
ชอบบรรยากาศของการศึกษา ชอบเข้าสังคม ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือต้องการมีเพื่อ นหรือ
ต้องการขจัดความเหงา
3. เรียนเพื่อต้องการที่จะรู้หรือเพื่อหาความรู้ (Learning Oriented) หมายถึง มาเรียน
เพราะมีใจรักเรียนต้องการใช้ความสามารถในการเรียนที่มีอยู่ให้มากที่สุด
โบเซียร์ (Boshier, 1971: 3-26) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าเรียนต่อของผู้ใหญ่ใน
ประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา โดยได้สร้างเครื่องมือหรือแบบวัดในการเข้าเรียน
ต่อ (Education Participation Scale หรือ EPS) และนาไปทาการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
เข้าเรียนของผู้ใหญ่ในประเทศดังกล่าวโดยเขาได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 6 ด้าน คือ
1. การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น (Social Relationships)
2. การทาตามความคาดหวังของผู้อื่น (External Expectation)
3. การประกอบอาชีพ (Professional Advancement)
4. การหลีกหนีจากสภาพที่เป็นอยู่ (Escape Stimulation)
5. การนาความรู้ไปช่วยเหลือชุมชน
6. การเรียนเพื่อรู้ (Cognitive Interest)
จากการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ใหญ่เข้าเรียนด้วยแรงจูงใจที่แตกต่างกัน และ ตัวแปรด้านอายุ
เพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจเหล่านั้นด้วย นั่นคือ ผู้ที่มีอายุน้อยจะมี
แรงจูงใจในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นสูง ผู้ชายมีแรงจูงใจในการทาตามความคาดหวังผู้อื่นและ
แรงจูงใจด้านประกอบอาชีพสูง ผู้ที่มีการศึกษาในระดับต่ามีแรงจูงใจในด้านการประกอบอาชีพสูง
อีกทั้งผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เข้ามาเรียนหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่อาจมีแรงจูงใจมากกว่าหนึ่ง
ด้าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1971 โบเซียร์ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจในการเข้าเรียนของผู้ใหญ่เฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้มีอายุน้อยมีแรงจูงใจในการทาตามความคาดหวังของผู้อื่นสูง ส่วนผู้ที่มีอายุ
มากมีแรงจูงใจด้านการเรียนรู้สูง

24
มอร์สเตน และ สมาร์ท (Morstain and Smart, 1974: 83- 89) ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจที่
ทาให้ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเข้าเรียนในสถานศึกษา พบว่า ผู้มีอายุน้อยมีแรงจูงใจในการเข้าเรียน
ด้านติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นสูง ส่วนเพศชายมีแรงจูงใจในการเข้าเรียนในด้านทาตามความคาดหวัง
ของผู้อื่นสูง และเพศหญิงมาเรียนเพราะต้องการมีความรู้
กิราร์ด (Girard, 1977: 100) ได้ทาการสารวจโดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจาก
นักเรียนทั้งชายและหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 12- 17 ปี จานวน 1,000 คนเกี่ยวกับลักษณะครูสอนภาษา
ที่ตนต้องการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเรียนภาษา ได้คาตอบ คือ เป็นผู้สร้างบทเรียนให้น่าสนใจ ออก
เสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจน อธิบายชัดเจน พูดภาษา สร้างบทเรียนให้น่าสนใจ พูดภาษาอังกฤษเก่ง
แสดงความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีกิจกรรม มีความอดทนสูง
ใช้ภาษาพูดอยู่เสมอ มีความสามารถทาให้นักเรียนทุกคนเรียนได้ดี และใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็น
คุณสมบัติของครูดังกล่าวมาจะเป็นแรงจูงใจทาให้นักเรียนมีความสนใจ
เรย์โมลด์ (Reymold, 1986: 3571-A) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการ
เรียนรู้ โดยการกาหนดตนเองกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนักเรียนผู้ใหญ่ เวลาทาการที่วิทยาลัย
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา จานวน 95 คน มีอายุเฉลี่ย 37.17 ปี โดยใช้เครื่องมือ SDLRS EPS
(Education Participation Scale) พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างแรงจูงใจในด้าน
ความสามารถทางสติปัญญาและความพร้อมในการเรียนรู้ โดยการนาตัวเอง โดยประสบการณ์และ
สิ่งปะทะท้าทายต่าง ๆ ในชีวิตเป็นอิทธิพลที่สาคัญในการเข้าร่วม
2. งานวิจัยในประเทศ
การเลือกศึกษาต่อของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับมีแรงจูงใจในด้านใดบ้าง
เป็นเหตุสนับสนุนและตัดสินใจเลือก การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ความต้องการและเหตุผลของ
แต่ละบุคคลในการศึกษาต่อมีดังนี้
2.1 ความสนใจ และเหตุผลส่วนตัว
ดาว สมศรีโหน่ง (2540: บทคัดย่อ) ได้ศึกษามูลเหตุจูงใจนักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมต่อการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พบว่า มูลเหตุจูงใจในด้านความสนใจ และเหตุผลส่วนตัวอยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านความถนัดอยู่ในระดับปานกลาง ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้า ด้าน
เกียรติยศชื่อเสียงและด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก ด้านการเงินและด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระดับปานกลาง
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ทวีศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร (2541: 73) พบว่า องค์ประกอบที่มีผลต่อการเรียน
อาชีวศึกษาในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี ด้านความสนใจและเหตุผลส่วนตัวอยู่ใน
ระดับมาก
สุวพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงจูงใจที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดขอนแก่น ในสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ด้านความสนใจและเหตุผลส่วนตัว ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจ
อยู่ในระดับมาก ข้อที่เป็นแรงจูงใจในระดับมากและอยู่ในระดับสูงสุดของด้านนี้ คือ การเรียนใน
วิชาช่างนี้มีโอกาสเรียนต่อสูงขึ้นในหลายสาขา
เปรมชัย สโรบล, พันโท (2542: 68) ได้ศึกษาเหตุจูงใจในการศึกษาต่อโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าของนักเรียนเตรียมทหาร พบว่า เหตุจูงใจ 6 ด้าน คือ ด้านลักษณะของ
สถาบัน ด้านสังคม ด้านเกียรติยศชื่อเสียง ด้านการประกอบอาชีพ ด้านความสนใจของตนเอง ด้าน
การทาตามความต้องการของคนอื่น เป็นเหตุจูงใจในระดับมาก นักเรียนเตรียมทหารที่มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่างกัน ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา
อาชีพของมารดา รายได้ของครอบครัวหรือผู้ปกครองต่อเดือน และการได้รับความรู้เกี่ยวกับ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่มีเหตุ
จูงใจด้านความสนใจของตนเองแตกต่างกัน
สุมาลี จุลเจิม (2540: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพอิสระและอาชีพรับจ้างด้านที่มี
ความสาคัญเป็นลาดับแรก คือ ด้านความถนัด ความสนใจ และเหตุผลส่วนตัว
อุไรวรรณ โพธิเวชเทวัญ (2539: 77) ได้ศึก ษาเรื่องสิ่ งจูงใจในการเลือกเรีย น
หลักสูตรธุรกิจศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า นิสิต
ชายและหญิง มีสิ่ งจูงใจในการเลือกเรียนหลักสูตรธุรกิจศึกษาในแต่ละด้าน และรวมทุกด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2.2 ด้านชื่อเสียงของสถาบัน
ลัดดา สุวรรณรัตน์ (2512: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
และความมั่นใจที่จะออกไปประกอบอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนประเภทการช่างอุตสาหกรรม
พบว่าในการศึกษาวิชาชีพแรงจูงใจอันที่ 2 คือ เกียรติยศชื่อเสียง
นิตยา วัฒนาภรณ์ (2530: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ พบว่า เหตุจูงใจด้านสถาบันเป็นเหตุแรงจูงใจสูงสุด รองลงมา
คือด้านเหตุผลส่วนตัว
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สุวพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงจูงใจที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดขอนแก่น ในสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ก็พบว่า เกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบันก็เป็นแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ภัสรา จันโทมุข (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าเรียนในวิทยาลัย
นาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1. แรงจูงใจในการเข้าเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ของนักเรียน / นักศึกษา
รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีแรงจูงใจในการเข้าเรียนอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านชื่อเสียง
สถาบัน ด้านสังคม ด้านอาชีพ ด้านสวัสดิการ
2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้าเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ของ
นักเรียน /นักศึกษาเพศชายและหญิง โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักเรียน / นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข้าเรียนด้านสวัสดิการ และด้านชื่อเสียงสถาบันสูงกว่า
เพศชาย ส่วนแรงจูงใจในการเข้าเรียนในด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้าเรียนใน
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ของนักเรียน / นักศึกษาระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง
และระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง รวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
นักเรียนระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นมีแรงจูงใจในการเข้าเรียนสูงกว่านักเรียน / นักศึกษาระดับนาฏศิลป์
ชั้นกลางและระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นมี
แรงจูงใจในการเข้าเรียนด้านอาชีพ และด้านการพัฒนาตนเองสูงกว่านักเรียนระดับนาฏศิลป์ชั้น
กลาง นักเรียนนาฏศิลป์ชั้นต้นมีแรงจูงใจในการเข้าเรียนในด้านสังคม ด้านสวัสดิการ ด้านชื่อเสียง
ของสถาบันสูงกว่านักเรียน / นักศึกษาระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางและระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง
ไกรวุธ พนมพงษ์ (2544: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกเข้า
ศึกษาต่อในสายสามัญหรือสายอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดกับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
สามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 747 คน ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านชื่อเสียงของสถาบัน ด้านอิทธิพล
การชักจูงบุคคลและสื่อ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านพื้นฐานความรู้ และความสามารถส่วน
บุคคลผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยส่วนรวมและจาแนกตามเพศและประเภท
ของโรงเรียน มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อสายสามัญและสายอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
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กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีแรงจูงใจใน
การเลือกเข้าศึกษาต่อสายสามัญและสายอาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายสามัญและสายอาชีพอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือด้าน
ชื่อเสียงของสถาบัน ด้านพื้นฐานความรู้และความสามารถส่วนบุคคล ส่วนด้านอิทธิพลการชักจูง
จากบุคคลและสื่อ มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง
2. นักศึกษาเพศหญิงมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อโดยรวม และศึกษาต่อใน
สายสามัญมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ดับ 0.05 แต่นักเรียนทั้งสองเพศมีแรงจูงใจใน
การเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ ไม่แตกต่างกัน
3. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษา
ต่อโดยรวม เข้าศึกษาต่อสายสามัญและสายอาชีพมากกว่านักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบ อรชร (2537: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง มูลเหตุจูงใจในการศึกษาต่อ
วิชาชีพคหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มูลเหตุแรงจูงใจในการเข้าศึกษาวิชาชีพคหกรรมของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษา สังกั ดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึก ษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับมูลเหตุจูงใจอยู่ในระดับมาก ในด้านเกียรติยศชื่อเสียง
ทวีศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร (2541: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่มีผลต่อ
การเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี พบว่า การศึกษาองค์ประกอบที่
มีผลต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี มีองค์ประกอบที่มี
ผลอยู่ในระดับมาก ในด้านเกียรติยศและชื่อเสียง
เอนก ชิตเกษร (2542: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง มูลเหตุจูงใจในการเลือก
ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นทางการตลาดมี
เหตุผลที่เลือกคือชื่อเสียงของคณะและสถาบัน รองลงมาคืออาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ และสถาบันมี
หลักสูตรที่ทันสมัย สาหรับปัจจัยด้านราคา นักศึกษาให้เหตุผลว่าค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับปานกลางเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น สาหรับปัจจัยด้านทาเลที่ตั้ง นักศึกษาส่วนใหญ่
ตอบว่าสถานที่ตั้งมีผลต่อการตัดสินใจ สาหรับปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด การโฆษณาจะมีผลต่อ
การตัดสินใจ ปัจจัยทางด้านสังคม การตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ มาจากตัวนักเรียนเอง
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านอาชีพของบิดามารดา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว และความมุ่งหวัง
หลังจากจบการศึกษา คือ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และต้องการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
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2.3 ความพร้อมของคณะ
สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ (2538: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ
ของนั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ต่ อ การเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น ด้า นบทบาทคณะหรือมหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัย ที่เป็นแรงจูงใจที่มี
ความสาคัญเป็นอันดับแรก คือ คณะหรือมหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน และความพร้อมในการจัด
การศึกษา ส่วนลาดับรองลงมา คือ คณะหรือมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมน่าเรียน
ลาดับสุดท้ายคือ เคยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิยาลัยแห่งนี้มาก่อน
สมบั ติ วัจนะสาลิก ากุล (2529: 103-107) ได้ศึก ษา สภาพแวดล้อมของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามทัศนะของนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหาร พบว่า นักศึกษาเห็นด้วย
อย่างมากกับสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน
2.4 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ชาญวิทย์ กลิ่นเลขา (2539: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
เรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่านักเรียนส่วนมากตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพ ด้วยได้รับแรงจูงใจจากปัจจัยด้านบุคคลเป็นการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง
วินัย สิงหนนท์ (2539: 102-103) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกและภาค
กลาง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับแรงจูงใจจาก บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ในการสนับสนุนให้
เรียน
สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ (2538: 46-47) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของ
นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ต่ อ การเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ คือ ได้รับคาแนะนาจาก
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เข้าศึกษาต่อ
นวลฉวี วิศาลศิริกุล (2538: 83) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุง เทพ พบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจด้านการทาตามความคาดหวังของผู้อื่นน้อย
ที่สุด
สุวิมล ไชยเพชร (2536: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเข้าเรียนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทการศึกษานอกระบบในกรุงเทพมหานคร
พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจด้านการทาตามความคาดหวังของผู้อื่นอยู่ในระดับปานกลาง
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ณัฐวุฒิ ธรรมกุลมงคล (2534: 125-126) ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบด้านแรงจูงใจใน
การเรีย นของนัก เรีย นในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทการศึก ษานอกระบบ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการทาตามความคาดหวังของผู้อื่นอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน
สุมาลี จุลเจิม (2540: 40) กล่าวไว้ว่าอิทธิพลที่สาคัญมากต่อการศึกษาต่อและเลือก
อาชีพของนักเรียนประการหนึ่ง คือตัวบุคคล ผลจาการศึกษางานวิจัยของหลาย ๆ ท่าน สอดคล้อง
กันว่า บิดามารดา มีความสาคัญต่อการเลือกอาชีพและเลือกศึกษาต่อเป็นอันดับแรกนอกจากบิดา
มารดาแล้วบุคคลที่มีความสาคัญรองลงไปคือ เพื่อนฝูง บุคคลในอาชีพ บุคคลภายในโรงเรียน
นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็ก ๆ นั้น บิดามารดาและญาติพี่น้องจะมีความสาคัญมากที่สุดต่อการ
เลือกอาชีพ โรงเรียนมีความสาคัญรองลงมา นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มักจะดาเนินรอยตาม
ครอบครัว อาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนที่อยู่ในเมืองมีโอกาสเห็นสิ่งต่าง ๆ มาก เป็นผู้มีหูตา
กว้างขวางทั้งสภาพการณ์ในเมืองใหญ่ยังสอนและอบรมให้เป็นตัวเองรู้จักพึ่งตนเองดังนั้น จึงเลือก
อาชีพด้วยความคิดเห็นและความพอใจของตนเอง
2.5 ด้านสังคม
นวลฉวี วิศาลศิริกุล (2538: 83) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ สุวิมล ไชยเพชร (2536: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเข้า
เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทการศึกษานอกระบบใน
กรุงเทพมหานคร และ ณัฐวุฒิ ธรรมกุลมงคล (2534: 125-126) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบด้าน
แรงจูงใจในการเข้าเรียนของนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทการศึกษานอกระบบใน
เขตกรุง เทพมหานคร ได้พบผลการวิจัย ที่ตรงกั นคือ ด้านการนาความรู้ไ ปช่วยเหลือสังคม
มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง
ธันวา เพ็งคา (2536: 286- 287) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจของนักเรียนพลตารวจต่อการ
เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนตารวจภูธร 1 จากการศึกษาพบว่าความแตกต่างในลักษณะทางสังคมด้าน
อาชีพบิดามารดา รายได้ของครอบครัว เวลาเตรียมสอบและวิธีการเตรียมตัวสอบ ก่อให้เกิดความ
แตกต่างในเรื่องแรงจูงใจด้านเหตุผลส่วนตัว โดยมีนักเรียนพลตารวจที่มารดามีอาชีพทาการเกษตร
และครอบครัวมีรายได้ต่ากว่าเดือนละ 3,000 บาท เห็นว่าหลักสูตรนักเรียนพลตารวจแสดงถึงความ
มีเกียรติ ตรงกับความถนัดของตน ตลอดจนผู้อุปการะหรือผู้ปกครองต้องการให้ศึกษา น่าจะเป็น
เพราะว่าจากการพิจารณาลักษณะทางสังคมของนักเรียนพลตารวจในภาพรวมจะพบว่า ส่วนใหญ่
แล้วมารดามีอาชีพทาการเกษตร ภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปัจจุบันสังคมมี
การเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น บุ ค คลจึ ง สามารถเลื่ อ นขั้น ทางสั ง คมและ
เปลี่ยนแปลงอาชีพได้ง่าย นักเรียนพลตารวจที่บิดามีอาชีพทาการเกษตร จึงต้องการปรับตัวและยก
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ฐานะทางสังคมของตนให้ขึ้นอยู่ในฐานะที่เป็นที่ยอมรับจากสังคม จึงมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจต่อการ
เลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนตารวจภูธร 1
นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนพลตารวจที่ครอบครัวมีรายได้เดือนละต่ากว่า 3,000
บาทจะมีแรงจูงใจสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ น่าจะเป็นเพราะว่าครอบครัวที่มีรายได้ต่าต้องการเปลี่ยนแปลง
อาชีพ ด้วยคิดว่าอาชีพตารวจเป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างความก้าวหน้าในชีวิตและครอบครัว ทั้ง ๆ ที่
ในปัจจุบันอาชีพอื่นในภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าอาชีพตารวจก็ตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าว
จึงมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจต่อการศึกษาต่อในโรงเรียนตารวจภูธร 1 นอกจากนี้ยังถือว่าผลการวิจัยนี้
สนับสนุนทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์
จากระดับต่าไปสูง กล่าวคือเมื่อบรรลุความต้องการทางด้านร่างกายขั้นพื้นฐานแล้วย่อมต้องการ
ความมั่นคง และความต้องการด้านสังคมในระดับที่สูงขึ้น ด้วยการเลือกอาชีพตารวจเพราะคิดว่า
เป็นอาชีพที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับจากสังคม
2.6 ด้านสภาพเศรษฐกิจ
ลัดดา สุวรรณรัตน์ (2512: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
และความมั่นใจที่จะออกไปประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนประเภทการช่างอุตสาหกรรม สรุป
ได้ว่าแรงจูงใจในด้านการเงินที่เห็นว่าอาชีพนั้นมีรายได้ดีหาทางานได้ง่าย ไม่มีทุนเรียนอย่างอื่น
ซึ่งแรงจูงใจด้านการเงินส่งผลต่อการเรียน และมีต่อความมั่นใจที่จะออกไปประกอบอาชีพน้อยมาก
เบ็ญจมาศ เล็กอุทัย (2530: 63) ได้สร้างแบบจาลองมหภาคสาหรับตลาดแรงงานใน
ประเทศไทยโดยสร้างแบบจาลองโครงสร้างทางด้านอุปสงค์แรงงาน ซึ่งถูกกาหนดจากภายนอกคือ
กาหนดจากระดับการเจริญเติบโตรายสาขาการผลิต โดยพิจารณาตามสาขาการผลิตทั้ง 9 สาขา
พบว่าแต่ละสาขาวิชาชีพขิ้นอยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกาลังเจริ ญเติบโตอย่าง
รวดเร็วและอยู่ในอัตราสูง และส่วนมากจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องการ
แรงงานประเภทช่างอุตสาหกรรมนี้มาก จึงส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ให้มีความต้องการศึกษาต่อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรมเพิ่ม
มากขึ้น
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ (2532: 42) ได้เสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการ
จ้างงานอุตสาหกรรมว่า โดยภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีบทบาทการจ้างงานภายในประเทศเมื่อไม่นาน
มานี้เองทั้ งนี้เพราะประเทศไทยในอดีตเป็นประเทศเกษตรกรรมเพิ่ มมากขึ้นก็ มีการจ้างงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากสถิติการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงระยะที่ผ่าน
มาได้แสดงให้เห็นว่า แม้ภาคอุตสาหกรรมมีเพียง 1.9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2525 คือ ประมาณร้อยละ 8
ของการจ้างงานทั้งหมด ซึ่งต่างจากปัจจุบันมากคือ ในภาคอุตสาหกรรมมีการจ้างงานถึง 2.8 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของการจ้างงานทั้งหมด หากพิจารณาโครงสร้างการจ้างงานในแต่ละประเภท
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ของอุตสาหกรรมแล้ว พบว่าอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม ผลิตโลหะ และอุปกรณ์การขนส่งตามลาดับ ส่วนอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานน้อยคือ
อุตสาหกรรมเครื่องกล ยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และ ผลิตภัณฑ์หนังและเครื่องดื่มซึ่งอุตสาหกรรม
ดังกล่าว มักจะเน้นการลงทุนด้วยเทคโนโลยีมากกว่าการใช้แรงงาน
แมคควีน (Mcqueen อ้างถึงใน ชาญวิทย์ กลิ่นเลขา, 2539: 148) ที่พบว่า การเลือก
อาชีพของนักเรียนเกรด 4 ถึงเกรด 12 จากโรงเรียน 2 แบบ จะเลือกอาชีพโดยดูสภาพเศรษฐกิจเป็น
สาคัญ
2.7 ด้านการประกอบอาชีพ
จิตอารี เนตรหิน (2513: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
ค่านิยมทางอาชีพของนักเรียนชั้น ม.ศ.3 ในโรงเรียนมัธยมแบบประสม ภาคศึกษาที่ 11 ปีการศึกษา
2513 พบว่า ค่านิยมที่นักเรียนยึดถือเป็นเกณฑ์ในการเลือกอาชีพ คือ เกียรติยศชื่อเสียง และ
ความก้าวหน้า นักเรียนชายมีค่านิยมทางรายได้ และผู้นาสูงกว่านักเรียนหญิง นักเรียนที่เลือกอาชีพ
รับราชการมีค่านิยมลักษณะงานด้านความมั่นคงทางอาชีพสูงกว่านักเรียนที่สนใจเลือกอาชีพอิสระ
ส่วนนักเรียนที่เลือกอาชีพอิสระมีค่านิยมลักษณะงาน มีรายได้สูงกว่านักเรียนที่เลือกอาชีพรับราชการ
ไชยสิทธิ์ ไกรคุณาศัย (2532: บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การสารวจความต้องการ
ศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2531
นักเรียนชั้น ม.ศ. 3 มีความต้องการเลือกเรียนลักษณะวิชาชีพ ที่หางานทาได้ง่าย รายได้ดี และเป็น
วิชาชีพที่ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
นรินทร์ สมสมัย (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเข้าเรียน
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของผู้ใช้แรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในด้านประกอบอาชีพ ด้านการหลีกหนีจากสภาพที่
เป็นอยู่ ด้านการเรียนรู้ ด้านติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านการทาตามความคาดหวังของผู้อื่น และด้าน
รายได้ต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใ ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีม า
แรงจูงใจในการเข้าเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนแบบทางไกลระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีแรงจูงใจในระดับมาก
จานวน 4 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านประกอบอาชีพ ด้านการเรียนรู้ ด้านการ
หลีกหนีจากสภาพที่เป็นอยู่ ด้านติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น และมีแรงจูงใจในระดับปานกลางจานวน 2
ด้าน คือ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการทาตามความคาดหวังของผู้อื่น และด้านรายได้
ต่อเดือน ผู้ใช้แรงงานที่มีเพศต่างกัน หรือมีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการเข้าเรียนการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน
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วีระพล เวชยางกูร (2542: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา ความต้องการศึกษาต่อของ
นักเรียนชั้นมัธยม มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ส่วน
ใหญ่นักเรียนมีความต้องการศึกษาต่อ โดยเลือกศึกษาต่อสายสามัญ เหตุผลในการเลือกศึกษาต่อคือ
ต้องการประกอบอาชีพมั่นคง สวัสดิการดี อยากทางานที่หารายได้พิเศษ จบแล้วมีงานให้เลือกหลาย
อย่างเงินเดือนสูง ทาเกียรติยศและชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม เลือกเรียนวิชา
ที่เหมาะสมกับสติปัญญา ความต้องการ โดยมีบิดา มารดา เป็นผู้แนะนาให้ศึกษาต่อ
ชาญวิทย์ กลิ่นเลขา (2539: 148-149) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน
อาชีวศึก ษาในโรงเรียนมั ธยมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน พบว่านักเรียนส่วนมากเลือกศึกษา
วิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม รองลงมาเป็นช่างอุตสาหกรรม สอดคล้องกับอาชีพของบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และผู้อุปการะที่ส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย รองลงมาอาชีพรับจ้าง การเลือก
อาชีพของนักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจในวิชาชีพที่ตนเองชอบ
สัมพันธ์กับความก้าวหน้าทางธุรกิจ ความเจริญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตรงกับความต้องการ
กาลังคนด้านอุตสาหกรรมของประเทศในปัจจุบัน
โครเกอร์ และ ลูทิต (Kroger and Louttit อ้างถึงใน ชาญวิทย์ กลิ่นเลขา, 2539: 148)
ได้ศึ กษาวิจัยเกี่ ยวกั บอิทธิพ ลของอาชีพ บิดาที่มีต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนชายในชั้นมัธยม
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพบิดาและความมุ่งหวังในการเลือกอาชีพของนักเรียนมีอิทธิพลทา
ให้นักเรียน 2 ใน 3 มุ่งหวังอาชีพที่มีรายได้ และมีสถานะทางสังคมสูงกว่าระดับอาชีพของบิดา
สมพงษ์ อาภาพันธ์ (2519: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้น
ม.ศ. 3 ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน ในโรงเรียนมัธยมแบบประสมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่าความก้าวหน้าทางอาชีพเป็นเหตุจูงใจในการเลือกอาชีพเป็นอันดับ 1
สายสมร สร้อยอินต๊ะ และ กัลยา ธรรมพงษา (2523: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของนั ก เรี ย นและผู้ ป กครองที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ผลการวิจัยชี้แนะว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาต่อในกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มากที่สุด โดยเฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ปกครองในด้านนี้ ส่วนสาขาอื่น ๆ ส่วนใหญ่นักเรียนและผู้ปกครองมีความ
ต้องการไม่สอดคล้องกัน คล้ายกัน ในการเลือกสาขาวิชาต่าง ๆ เลือกเพราะคิดว่าหางานง่าย ซึ่งตรง
กับเหตุผลของผู้ปกครองส่วนใหญ่ นอกจากนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่คาดหวังว่าสาขาวิชาที่ต้องการให้
บุตรหลานเลือกเรียนนั้น เมื่อเข้าสู่อาชีพ จะทาให้มีรายได้ตอบแทนสูง
พิศิษฐ ตัณฑวณิช (2533: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคาดหวังในสาขาอาชีพและ
สถาบันที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอีสานใต้มุ่งศึกษาต่อ และเหตุผลที่นักศึกษาเข้าศึกษา
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ต่อในวิทยาลัยครู เหตุผลที่ไม่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ความคาดหวังในอาชีพ
ของนักศึกษาเหล่านั้น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอีสานใต้
จานวน 2,191 คน นักศึกษาในวิทยาลัยครู 518 คน การศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มุ่ง
ศึกษาในสาขาวิชาชีพกันทั่วไป เช่น แพทย์ วิศวกร พยาบาล ฯลฯ โดยมุ่งเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ นักศึกษาวิทยาลัยครู ให้เหตุผลสาคัญใน
การศึกษาต่อในสาขาที่กาลังเรียนว่า เพราะสนใจในสาขาดังกล่าว และประหยัดค่าใช้จ่าย เหตุผล
สาคัญ ที่ไม่เข้าศึกษาต่อในสถาบันของเอกชนเพราะไม่มีเงินทุน

6. กรอบแนวคิดการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพหลักของบิดา มารดา และรายได้ต่อเดือนของบิดา มารดา
2. ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการศึกษาต่อ ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านปัจจัยทางสังคม และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
นาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมาเขียนความสัมพันธ์ในรูปของกรอบแนวคิดในการวิจัย
ได้ดังนี้
สถานภาพส่วนบุคคล






เพศ
เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับการศึกษาของบิดาและ มารดา
อาชีพหลักของบิดาและมารดา
รายได้ต่อเดือนของบิดาและมารดา







แรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ด้านเหตุผลส่วนตัว
ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด้านปัจจัยทางสังคม
ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนสังกัดกระทรวง
ศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จานวน 39 โรง จานวนนักเรียน 11,891 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยกาหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% ตามตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamané, 1970: 125) ได้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ผู้วิจัยจึงได้กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีเลือก
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนนนทบุรี
พิทยาคม โรงเรียนศรีบุณยานนท์ และโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่ายในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป ได้กลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
โรงเรียน
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
นนทบุรีพิทยาคม
ศรีบุณยานนท์
พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
รวม

ประชำกร
368
198
327
483
1,376

กลุ่มตัวอย่ำง
107
58
95
140
400

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา
ค้นคว้าทฤษฎี หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
เพื่อนามาก าหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามไป
ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .97
แบบสอบถามที่นามาใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จานวน 11 ข้อ ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับ
การศึกษาของบิดาและมารดา อาชีพของบิดาและมารดา รายได้ของบิดาและมารดา ทราบหรือไม่ว่า
มีสถาบันระดับปริญญาตรีในจังหวัดนนทบุรี สถาบันระดับปริญญาตรีในจังหวัดนนทบุรีที่นักเรียน
รู้จัก คณะที่ต้องการศึกษาต่อมากที่สุด และเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะนั้น เป็น
แบบสอบถามปลายปิด
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว
จานวน 7 ข้อ ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน จานวน 11 ข้อ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง จานวน 8 ข้อ ด้าน
ปัจจัยสังคม จานวน 6 ข้อ และด้านปัจจัยเศรษฐกิจ จานวน 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด โดยผู้วิจัยกาหนดน้าหนักหรือคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังนี้
ระดับมากที่สุด
ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 5
ระดับมาก
ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 4
ระดับปานกลาง
ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 3
ระดับน้อย
ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 2
ระดับน้อยที่สุด
ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 1
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การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2 ผู้วิจัย
กาหนดเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย (Best, 1981: 179-187) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นคาถามปลายเปิด ผู้ ตอบแบบสอบถามสามารถ
ตอบได้อย่างอิสระ

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม
ตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ดาเนินการนาแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ขออนุ ญาตจากอาจารย์
ประจาชั้นทาการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ และรอรับแบบสอบถามกลับคืนทันที
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบเพื่อเตรียมนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ

4. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาผลคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้สถิติการแจกแจง
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 แรงจูงใจในการเลือกศึก ษาต่อ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้าน
ภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านปัจจัยทางสังคม และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ผู้วิจัยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา จาแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติ t-test กรณีที่ตัวแปรมี 2 กลุ่ม และใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) ในกรณีที่มีตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ Scheffé
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้นาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของนักเรียน จาแนกตาม เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับ
การศึกษาของบิดาและมารดา อาชีพของบิดาและมารดา รายได้ของบิดาและมารดา ทราบหรือไม่ว่า
มีสถาบันระดับปริญญาตรีในจังหวัดนนทบุรี สถาบันระดับปริญญาตรีในจังหวัดนนทบุรีที่นักเรียน
รู้จัก คณะที่ต้องการศึกษาต่อมากที่สุด และเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะนั้น โดยใช้
ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 วิ เคราะห์ส ภาพแรงจู งใจในการศึก ษาต่อ ระดั บอุ ดมศึก ษาของนัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยรวมและเป็นราย
ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านปัจจัยทาง
สังคม และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บสถานภาพของนั ก เรี ย นกั บ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขต
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านปัจจัยทางสังคม และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการทดสอบค่า
t-test และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของนักเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ย
สะสม ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา อาชีพของบิดาและมารดา รายได้ของบิดาและมารดา
นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีสถาบันระดับปริญญาตรีในจังหวัดนนทบุรี สถาบันระดับปริญญาตรีใน
จังหวัดนนทบุรีที่นักเรียนรู้จัก คณะที่ นักเรียนต้องการศึกษาต่อมากที่สุด และนักเรียนใช้เกณฑ์ใน
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะนั้น โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของนักเรียน จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
1. ระดับการศึกษา
ม.6
ปวช. ปีที่ 3
รวม
2. เกรดเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2555
1.00 - 1.99
2.00 - 2.99
3.00 - 4.00
รวม
3. ระดับการศึกษาของบิดา
ต่ากว่าอนุปริญญา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. ระดับการศึกษาของมารดา
ต่ากว่าอนุปริญญา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน

ร้อยละ

304
96
400

76.00
24.00
100.00

15
180
205
400

3.75
45.00
51.25
100.00

209
101
76
14
400

52.25
25.25
19.00
3.50
100.00

231
85
68
16
400

57.75
21.25
17.00
4.00
100.00
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของนักเรียน จาแนกตามสถานภาพ (ต่อ)
สถานภาพ
5. อาชีพของบิดา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
เกษตรกร
รับจ้าง
รวม
6. อาชีพของมารดา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
เกษตรกร
รับจ้าง
รวม
7. รายได้ต่อเดือนของบิดา
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
มากกว่า 15,000 บาท
รวม
8. รายได้ต่อเดือนของมารดา
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
มากกว่า 15,000 บาท
รวม

จานวน

ร้อยละ

79
125
6
190
400

19.75
31.25
1.50
47.50
100.00

75
172
3
150
400

18.75
43.00
0.75
37.50
100.00

49
71
117
163
400

12.25
17.75
29.25
40.75
100.00

65
109
111
115
400

16.25
27.25
27.75
28.75
100.00
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของนักเรียน จาแนกตามสถานภาพ (ต่อ)
สถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
9. นักเรียนทราบหรือไม่ว่าในจังหวัดนนทบุรี มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ทราบ
354
88.50
ไม่ทราบ
46
11.50
รวม
400
100.00
10. นักเรียนรู้จักสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์หรือไม่
ไม่รู้จัก
127
31.75
รู้จัก
273
68.25
รวม
400
100.00
11. นักเรียนรู้จักสถาบันพระบรมราชชนกหรือไม่
ไม่รู้จัก
291
72.75
รู้จัก
109
27.25
รวม
400
100.00
12. นักเรียนรู้จักวิทยาลัยราชพฤกษ์หรือไม่
ไม่รู้จัก
124
31.00
รู้จัก
276
69.00
รวม
400
100.00
13. นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหรือไม่
ไม่รู้จัก
124
31.00
รู้จัก
276
69.00
รวม
400
100.00
14. นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่
ไม่รู้จัก
242
60.50
รู้จัก
158
39.50
รวม
400
100.00
15. นักเรียนต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือไม่
ต้องการ
387
96.75
ไม่ต้องการ
13
3.25
รวม
400
100.00
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของนักเรียน จาแนกตามสถานภาพ (ต่อ)
สถานภาพ
16. ลาดับคณะที่นักเรียนเลือกศึกษาต่อมากที่สุด
1. คณะนิเทศศาสตร์
2. คณะอักษรศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์
5. คณะครุศาสตร์
6. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
7. คณะศิลปศาสตร์
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
9. คณะศิลปกรรมศาสตร์
10. คณะสังคมศาสตร์
11. คณะเกษตรศาสตร์
12. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
13. คณะบัญชีและการเงินธุรกิจ
14. คณะรัฐศาสตร์
15. คณะสัตวศาสตร์
16. คณะนิติศาสตร์
17. คณะเศรษฐศาสตร์
18. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
19. คณะวารสารศาสตร์
20. คณะศึกษาศาสตร์
21. คณะประมง
22. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กลุ่มวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
23. คณะวิทยาการจัดการ
24. คณะโบราณคดี
25. คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26. คณะบริหารธุรกิจ
27. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กลุ่มวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต)
รวม

จานวน

ร้อยละ

44
32
26
23
22
21
20
17
13
11
10
10
10
10
9
8
7
7
6
5
4
3
2
2
1
400

11.00
8.00
6.50
5.75
5.50
5.25
5.00
4.25
3.25
2.75
2.50
2.50
2.50
2.50
2.25
2.00
1.75
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.50
0.25
100.00
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของนักเรียน จาแนกตามสถานภาพ (ต่อ)
สถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
17. นักเรียนใช้ความถนัด/ชอบเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่เรียนหรือไม่
ไม่ใช่
60
15.00
ใช่
340
85.00
รวม
400
100.00
18. นักเรียนใช้ความต้องการประกอบอาชีพเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่
เรียนหรือไม่
ไม่ใช่
170
42.50
ใช่
230
57.50
รวม
400
100.00
19. นักเรียนใช้การเดินทาง/ระยะทางเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่เรียน
หรือไม่
ไม่ใช่
306
76.50
ใช่
94
23.50
รวม
400
100.00
20. นักเรียนใช้ทุนการศึกษา/ค่าใช้จ่ายเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่เรียน
หรือไม่
ไม่ใช่
322
80.50
ใช่
78
19.50
รวม
400
100.00
21. นักเรียนใช้ชื่อเสียงสถาบันเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่เรียนหรือไม่
ไม่ใช่
337
84.25
ใช่
63
15.75
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ กาลังศึก ษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 โดยมีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.00-4.00 จานวน
205 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 51.25 บิดามีการศึก ษาระดับ ต่ากว่าอนุปริญญา จานวน 209 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 52.25 มารดามีการศึกษาระดับต่ากว่าอนุปริญญา จานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 บิดา
มีอาชีพรับ จ้าง จานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 มารดามีอาชีพ ค้าขาย จานวน 172 คิดเป็น
ร้อยละ 43.00 บิดามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75
มารดามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75
นัก เรีย นส่วนใหญ่ท ราบว่าในจังหวัดนนทบุรี มีส ถาบันอุดมศึก ษาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี จานวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 88.50 โดยรู้จัก วิทยาลัยราชพฤกษ์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มากเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25.25 และรู้จักสถาบันปัญญาภิวัฒน์
ร้อยละ 25.00 และนักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากถึง 387 คน คิดเป็นร้อยละ
96.75 โดยนักเรียนต้องการศึกษาต่อมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ จานวน 44 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.00 อันดับ 2 คือ คณะอักษรศาสตร์ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอันดับ
3 คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ส่วนคณะที่ไม่มีนักเรียนเลือกเลยคือ
คณะบริหารธุรกิจและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และยังพบว่าในการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่เรียน นักเรียนใช้ความถนัด/ชอบ
เป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ ร้อยละ 85.00 รองลงมาใช้ความต้องการประกอบอาชีพเป็น เกณฑ์
ช่วยในการตัดสินใจ ร้อยละ 57.50 ใช้การเดินทาง/ระยะทางเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ ร้อยละ
23.50 ใช้ทุนการศึกษา/ค่าใช้จ่ายเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ ร้อยละ 19.50 และใช้ชื่อเสียงสถาบัน
เป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 15.75
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ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ ส ภาพแรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและราย
ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านปัจจัยทาง
สังคม และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย (Best, 1981: 179-187) ดังตารางที่ 3-8
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นัก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวั ด
นนทบุรี ในภาพรวม
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
1. ด้านเหตุผลส่วนตัว
2. ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านปัจจัยทางสังคม
5. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
รวม

4.33
4.24
4.08
4.19
4.31

S.D.
.531
.557
.689
.625
.606

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.23

.494

มาก

X

จากตารางที่ 3 พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
( X =4.23) เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ใ นระดับมากเช่นเดียวกันทุกด้าน เรียงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านเหตุผลส่วนตัว ( X = 4.33) ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ ( X = 4.31) ด้าน
ภาพลักษณ์ของสถาบัน ( X = 4.24) ด้านปัจจัยทางสังคม ( X = 4.19) และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ( X
= 4.08) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นัก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวั ด
นนทบุรี ด้านเหตุผลส่วนตัว
ด้านเหตุผลส่วนตัว
1. ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา
2. ต้องการยกระดับฐานะของตน
3. นาความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาได้
4. มีอุปกรณ์การเรียนพร้อม
5. มีโอกาสได้งานทา
6. ต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น
7. สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง
รวม

X

4.46
4.23
4.40
4.04
4.43
4.24
4.51
4.33

S.D.
.689
.747
.690
.750
.679
.752
.641
.531

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านเหตุผลส่วนตัวโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดคือ สร้างความมั่นใจ
และความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ( X = 4.51) นอกนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามลาดับดังนี้
ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา ( X = 4.46) มีโอกาสได้งานทา ( X = 4.43) นาความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหา
ได้ ( X = 4.40) ต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น ( X = 4.24) ต้องการยกระดับฐานะของตน
( X = 4.23) และมีอุปกรณ์การเรียนพร้อม ( X = 4.04) ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นัก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวั ด
นนทบุรี ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
1. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานทางการศึกษา
2. ความมีชื่อเสียงของสถาบัน
3. ความเป็นที่ยอมรับของสังคม
4. ความศรัทธาในชื่อเสียงของสถาบัน

X

4.31
4.07
4.15
4.16

S.D.
.672
.835
.725
.736

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นัก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้ นปีที่ 3 ในเขตจังหวั ด
นนทบุรี ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน (ต่อ)
ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
5. ความมีชื่อเสียงในด้านวิชาการของสถาบัน
6. มีคณาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
7. สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
8. หลักสูตรและสาขาวิชาตรงกับความต้องการของผู้เรียน
9. มีห้องสมุดที่ทันสมัย
10. มีแหล่งฝึกงานที่ดี
11. สาเร็จการศึกษาแล้วหางานทาได้ง่าย
รวม

X

4.18
4.34
4.29
4.34
4.10
4.28
4.42
4.24

S.D.
.672
.685
.691
.735
.850
.837
.748
.557

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียง
ตามลาดับดังนี้ สาเร็จการศึกษาแล้วหางานทาได้ง่าย ( X = 4.42) มีคณาจารย์เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ( X = 4.34) หลักสูตรและสาขาวิชาตรงกับความต้องการของผู้เรียน ( X = 4.34)
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานทางการศึกษา ( X = 4.31) สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ( X = 4.29)
มีแหล่งฝึกงานที่ดี ( X = 4.28) ความมีชื่อเสียงในด้านวิชาการของสถาบัน ( X = 4.18) ความศรัทธา
ในชื่อเสียงของสถาบัน ( X = 4.16) ความเป็นที่ยอมรับของสังคม ( X = 4.15) มีห้องสมุดที่ทันสมัย
( X = 4.10) และความมีชื่อเสียงของสถาบัน ( X = 4.07) ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นัก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวั ด
นนทบุรี ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. บิดา มารดา และผู้ปกครองสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
2. ญาติพี่น้องแนะนาให้ศึกษาต่อ
3. อาจารย์ที่เคยสอนแนะนาให้ศึกษาต่อ
4. อาจารย์แนะแนวแนะนาให้ศึกษาต่อ
5. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาให้ศึกษาต่อ
6. ผู้ประสบความสาเร็จในอาชีพแนะนาให้ศึกษาต่อ
7. ได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษา
ต่อจากสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
8. เพื่อนชักจูงให้ศึกษาต่อ
รวม

4.44
4.23
4.20
4.05
3.91
4.03
3.92

S.D.
.747
.782
.914
.896
.985
.910
.929

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.84
4.08

.970
.689

มาก
มาก

X

จากตารางที่ 6 พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามลาดับดังนี้
บิดา มารดา และผู้ปกครองสนับสนุนให้ศึกษาต่อ ( X = 4.44) ญาติพี่น้องแนะนาให้ศึกษาต่อ
( X = 4.23) อาจารย์ที่เคยสอนแนะนาให้ศึกษาต่อ ( X = 4.20) อาจารย์แนะแนวแนะนาให้ศึกษาต่อ
( X = 4.05) ผู้ประสบความสาเร็จในอาชีพแนะนาให้ศึกษาต่อ ( X = 4.03) ได้รับทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อจากสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ( X = 3.92) อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะนาให้ศึกษาต่อ ( X = 3.91) และ เพื่อนชักจูงให้ศึกษาต่อ ( X = 3.84) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นัก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวั ด
นนทบุรี ด้านปัจจัยทางสังคม
ด้านปัจจัยทางสังคม
1. ต้องการเป็นที่ยอมรับจากบุคคลในสังคม
2. ต้องการยกระดับสถานภาพทางสังคม
3. สถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม
4. มีสถาบันที่ตรงกับความต้องการ
5. การศึกษาต่อทาให้เป็นคนทันสมัย
6. การจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของสังคม
รวม

X

4.11
4.22
4.16
4.31
4.08
4.23
4.19

S.D.
.796
.775
.756
.736
.764
.713
.625

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางสังคมโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามลาดับ ดังนี้
มีสถาบันที่ตรงกับความต้องการ ( X = 4.31) การจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของสังคม
( X = 4.23) ต้องการยกระดับสถานภาพทางสังคม ( X = 4.22) สถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ( X = 4.16) ต้องการเป็นที่ยอมรับจากบุคคลในสังคม ( X = 4.11) และการศึกษาต่อทาให้เป็น
คนทันสมัย ( X = 4.08) ตามลาดับ
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นัก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวั ด
นนทบุรี ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
1. มีเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. ต้องการประกอบอาชีพที่มีความก้าวหน้า
3. นาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพในอนาคต
4. มีโอกาสหารายได้ขณะที่ศึกษา
5. เมื่อสาเร็จการศึกษาทาให้มีรายได้จากการทางานดี

X

4.05
4.41
4.43
4.31
4.40

S.D.
.851
.737
.779
.768
.668

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

49
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นัก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวั ด
นนทบุรี ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ (ต่อ)
ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
6. สามารถหางานทาได้ง่าย
7. เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
รวม

X

4.37
4.21
4.31

S.D.
.728
.897
.606

ระดับ
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามลาดับ
ดังนี้ นาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพในอนาคต ( X = 4.43) ต้องการประกอบอาชีพที่มีความก้าวหน้า
( X = 4.41) เมื่อสาเร็จการศึกษาทาให้มีรายได้จากการทางานดี ( X = 4.40) สามารถหางานทาได้ง่าย
( X = 4.37) มีโอกาสหารายได้ขณะที่ศึกษา ( X = 4.31) เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ( X = 4.21)
และมีเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( X = 4.05) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บสถานภาพของนั ก เรี ย นกั บ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขต
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้า น ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านปัจจัยทางสังคม และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการทดสอบค่า ttest และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ว่าแตกต่างกันหรือไม่
ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย
ใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
จาแนกตามระดับการศึกษา
ม.6

แรงจูงใจในการศึกษาต่อ
X

1. ด้านเหตุผลส่วนตัว
2. ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านปัจจัยทางสังคม
5. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
รวม
**

4.38
4.31
4.09
4.25
4.41
4.29

S.D.
.517
.508
.685
.582
.553
.442

ปวช. ปี 3
S.D.
X
4.17 .543
4.02 .647
4.02 .702
4.00 .716
3.99 .658
4.04 .595

t

Sig.

3.538**
4.537**
.860
3.463**
6.183**
3.786**

.000
.000
.390
.001
.000
.000

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากกว่านักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่ามีเพียงด้าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนในภาพรวมและด้านเหตุผลส่วนตัว
ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านปัจจัยทางสังคม และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
เกรดเฉลี่ยสะสม
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ

1.00-1.99
(n = 15)

4.01
4.09

S.D.
.481
.372

4.14
3.99
3.75
4.00

.316
.473
.539
.385

X

1. ด้านเหตุผลส่วนตัว
2. ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบัน
3. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านปัจจัยทางสังคม
5. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
รวม

2.00-2.99
(n = 180)

4.28
4.18

S.D.
.580
.598

4.02
4.19
4.29
4.19

.742
.606
.619
.500

X

3.00-4.00
(n = 205)

F

Sig.

4.40
4.30

S.D.
.475
.525

5.465** .005
3.028* .050

4.12
4.20
4.37
4.28

.659
.651
.579
.490

1.008
.804
7.689**
3.233*

X

.366
.448
.001
.040

**

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 10 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ในเขตจั ง หวั ด นนทบุ รี ที่ มี เ กรดเฉลี่ ย สะสมแตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนกลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.00 – 4.00 มีแรงจูงใจใน
การศึ ก ษาต่อระดับ อุดมศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ และเมื่อเปรีย บเทีย บแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ภาพรวม ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน และด้านเหตุผลส่วนตัว
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้สถิติ Scheffé
ดัง ตารางที่ 11–14 ส่ ว นด้ า นบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง และด้ า นปั จ จัย ทางสั ง คมไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านเหตุผลส่วนตัว จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
เกรดเฉลี่ยสะสม
X

1. 1.00–1.99
2. 2.00–2.99
3. 3.00–4.00
*

4.01
4.28
4.40

1.00–1.99
4.01
–

2.00–2.99
4.28
.268
–

3.00–4.00
4.40
.390*
.122
–

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 11 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านเหตุผลส่วนตัว จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.00–1.99 มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียน
ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00–4.00 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
เกรดเฉลี่ยสะสม
X

1. 1.00-1.99
2. 2.00-2.99
3. 3.00-4.00

4.09
4.18
4.30

1.00-1.99
4.09
–

2.00-2.99
4.18
.086
–

3.00-4.00
4.30
.212
.126
–

จากตารางที่ 12 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่พบว่ามีนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มใดที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ตารางที่ 13 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
เกรดเฉลี่ยสะสม
X

1. 1.00-1.99
2. 2.00-2.99
3. 3.00-4.00
*

3.75
4.29
4.37

1.00-1.99
3.75
–

2.00-2.99
4.29
.539*
–

3.00-4.00
4.37
.618*
.079
–

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 13 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.00–1.99 มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียน
ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00–2.99 และ 3.00–4.00 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม
เกรดเฉลี่ยสะสม
X

1. 1.00-1.99
2. 2.00-2.99
3. 3.00-4.00

4.00
4.19
4.28

1.00-1.99
4.00
–

2.00-2.99
4.19
.195
–

3.00-4.00
4.28
.282
.087
–

จากตารางที่ 14 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่พบว่ามี
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มใดที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
จาแนกตามระดับการศึกษาของบิดา

แรงจูงใจในการศึกษาต่อ

1. ด้านเหตุผลส่วนตัว
2. ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบัน
3. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านปัจจัยทางสังคม
5. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
รวม
**
*

ระดับการศึกษาของบิดา
ต่ากว่าอนุปริญญา อนุปริญญาหรือ ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
(n = 209)
เทียบเท่า
(n = 76)
(n = 14)
(n = 101)
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
X
X
X
X

F

Sig.

4.28 .559 4.40 .526 4.39 .414 4.28 .664 1.661 .175
4.20 .528 4.33 .633 4.24 .514 4.19 .623 1.237 .296
4.13
4.20
4.29
4.22

.579
.585
.589
.492

4.11
4.34
4.42
4.32

.691
.599
.519
.455

3.86
3.97
4.25
4.14

.916
.703
.739
.529

4.21
4.17
4.24
4.22

.585
.683
.612
.553

3.156*
5.198**
1.516
1.969

.025
.002
.210
.118

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 15 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่บิดามีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอยู่
ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านปัจจัย
ทางสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้สถิติ Scheffé ดังตารางที่ 15–16
ส่วนด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ และด้านภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 16 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามระดับการศึกษาของบิดา
ต่ากว่าอนุปริญญา

ระดับการศึกษาของบิดา
X

1. ต่ากว่าอนุปริญญา
2. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
3. ปริญญาตรี
4. สูงกว่าปริญญาตรี
*

4.13
4.11
3.86
4.21

4.13
–

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า

4.11
.015
–

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

3.86
.265*
.250
–

4.21
.086
.100
.351
–

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 16 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามระดับการศึกษาของบิดา
พบว่ า นั ก เรี ย นที่ บิ ด ามี ก ารศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ า อนุ ป ริ ญ ญา มี แ รงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
อุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่บิดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางสังคม จาแนกตามระดับการศึกษาของบิดา
ต่ากว่าอนุปริญญา

ระดับการศึกษาของบิดา
X

1. ต่ากว่าอนุปริญญา
2. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
3. ปริญญาตรี
4. สูงกว่าปริญญาตรี
*

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.20
4.34
3.97
4.17

4.20
–

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า

4.34
.145
–

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

3.97
.224
.368*
–

4.17
.029
.173
.195
–
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จากตารางที่ 17 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางสังคม จาแนกตามระดับการศึกษาของบิดา
พบว่ า นั ก เรี ย นที่ บิ ด ามี ก ารศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า มี แ รงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษามากกว่านักเรียนที่บิดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
จาแนกตามระดับการศึกษาของมารดา

แรงจูงใจในการศึกษาต่อ

ระดับการศึกษาของมารดา
ต่ากว่าอนุปริญญา อนุปริญญาหรือ ปริญญาตรี
(n = 231)
เทียบเท่า
(n = 68)
(n = 85)
X

*

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

สูงกว่าปริญญาตรี
(n = 16)
X

F

Sig.

S.D.

1. ด้านเหตุผลส่วนตัว
2. ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบัน
3. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านปัจจัยทางสังคม
5. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ

4.28 .529 4.33 .567 4.49 .370 4.31 .805 2.664* .048
4.20 .493 4.31 .678 4.31 .547 4.15 .730 1.420 .237

รวม

4.23 .465 4.27 .507 4.21 .543 4.12 .635 .484 .694

4.16 .591 4.06 .699 3.86 .922 3.94 .639 3.597* .014
4.18 .575 4.28 .673 4.15 .705 3.97 .681 1.383 .248
4.31 .576 4.38 .587 4.26 .724 4.25 .616 .521 .668

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 18 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่มารดามีระดับการศึกษาต่างกันมี แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
อยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านเหตุผล
ส่วนตัว และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึงทาการ
ทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้สถิติ Scheffé ดังตารางที่ 19–20 ส่วนด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้าน
ปัจจัยทางสังคม ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ และด้านภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 19 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านเหตุผลส่วนตัว จาแนกตามระดับการศึกษาของมารดา
ระดับการศึกษาของมารดา
X

1. ต่ากว่าอนุปริญญา
2. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
3. ปริญญาตรี
4. สูงกว่าปริญญาตรี
*

4.28
4.33
4.49
4.31

ต่ากว่า อนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี
อนุปริญญา
เทียบเท่า
4.28
4.33
4.49

–

.047
–

.206*
.158
–

สูงกว่าปริญญา
ตรี
4.31

.029
.019
.177
–

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 19 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านเหตุผลส่วนตัว จาแนกตามระดับการศึกษาของมารดา
พบว่ า นั ก เรี ย นที่ ม ารดามี ก ารศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ า อนุ ป ริ ญ ญา มี แ รงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่มารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดั บ อุดมศึก ษาของนัก เรีย นชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามระดับการศึกษาของ
มารดา
ระดับการศึกษาของมารดา
X

1. ต่ากว่าอนุปริญญา
2. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
3. ปริญญาตรี
4. สูงกว่าปริญญาตรี
*

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.16
4.06
3.86
3.94

ต่ากว่า อนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี
อนุปริญญา
เทียบเท่า
4.16
4.06
3.86

–

.097
–

.297*
.200
–

สูงกว่าปริญญา
ตรี
3.94

.220
.123
.077
–
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จากตารางที่ 20 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่ าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชี พ ชั้ นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านบุคคลที่เกี่ ยวข้อง จาแนกตามระดับการศึกษาของ
มารดาพบว่า นัก เรีย นที่ ม ารดามี ก ารศึก ษาระดับต่ากว่ า อนุปริญญา มีแรงจู งใจในการศึก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษามากกว่านักเรียนที่มารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
จาแนกตามอาชีพของบิดา
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
(n = 79)
X

1. ด้านเหตุผลส่วนตัว
2. ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบัน
3. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านปัจจัยทางสังคม
5. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
รวม
**
*

S.D.

อาชีพของบิดา
ค้าขาย
เกษตรกร
(n = 125)
(n = 6)
X

S.D.

X

S.D.

รับจ้าง
(n = 190)
X

F

Sig.

S.D.

4.22 .536 4.42 .608 4.33 .516 4.32 .464 2.540 .056
4.14 .621 4.29 .612 4.06 .701 4.25 .481 1.435 .232
3.91
4.02
4.01
4.06

.683
.730
.680
.576

4.09
4.29
4.44
4.31

.678
.566
.590
.478

3.88
4.06
4.33
4.13

.592
.602
.516
.551

4.14
4.20
4.35
4.25

.693
.605
.545
.451

2.477
3.118*
9.513**
4.555**

.061
.026
.000
.004

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 21 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่บิดามีอาชีพต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และด้านภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านปัจจัยทางสังคม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้สถิติ Scheffé ดังตาราง
ที่ 22–24 ส่ ว นด้ า นเหตุ ผลส่ วนตั ว ด้ านภาพลั ก ษณ์ ข องสถาบั น และด้า นบุค คลที่เ กี่ ย วข้ อ ง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 22 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางสังคม จาแนกตามอาชีพของบิดา
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

อาชีพของบิดา
X

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. ค้าขาย
3. เกษตรกร
4. รับจ้าง
*

4.02
4.29
4.06
4.20

4.02
–

ค้าขาย

เกษตรกร

รับจ้าง

4.29
.268*
–

4.06
.034
.234
–

4.20
.175
.094
.140
–

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 22 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิช าชีพ ชั้นปี ที่ 3 ในเขตจัง หวัดนนทบุรี ด้านปัจจัย ทางสังคม จาแนกตามอาชีพ ของบิดาพบว่า
นักเรียนที่บิดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่า
นักเรียนที่บิดามีอาชีพค้าขาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 23 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ จาแนกตามอาชีพของบิดา
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

อาชีพของบิดา
X

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. ค้าขาย
3. เกษตรกร
4. รับจ้าง
*

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.01
4.44
4.33
4.35

4.01
–

ค้าขาย

เกษตรกร

รับจ้าง

4.44
.437*
–

4.33
.328
.109
–

4.35
.346*
.090
.019
–
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จากตารางที่ 23 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ จาแนกตามอาชีพของบิดาพบว่า
นักเรียนที่บิดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่า
นักเรียนที่บิดามีอาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
จาแนกตามอาชีพของมารดา
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
(n = 75)
X

1. ด้านเหตุผลส่วนตัว
2. ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบัน
3. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านปัจจัยทางสังคม
5. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
รวม
**

S.D.

อาชีพของมารดา
ค้าขาย
เกษตรกร
(n = 172)
(n = 3)
X

S.D.

X

S.D.

รับจ้าง
(n = 150)
X

F

Sig.

S.D.

4.22 .586 4.35 .548 4.71 .000 4.35 .481 1.681 .171
4.16 .616 4.24 .570 4.82 .000 4.26 .511 1.621 .184
3.84
4.04
4.08
4.07

.717
.757
.722
.602

4.06
4.19
4.42
4.25

.730
.587
.569
.459

4.50
4.50
5.00
4.71

.000
.000
.000
.000

4.20
4.25
4.28
4.27

.598
.592
.549
.461

5.140**
2.181
7.232**
4.091**

.002
.090
.000
.007

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 24 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่มารดามีอาชีพต่างกันมี แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา อยู่ใน
ระดับ มาก และเมื่ อเปรี ย บเที ย บแรงจูง ใจในการศึก ษาต่อระดั บอุดมศึ ก ษาระหว่างนัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ และด้านภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้สถิติ Scheffé ดังตารางที่ 24–26 ส่วนด้านเหตุผลส่วนตัว
ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน และด้านปัจจัยทางสังคม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 25 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามอาชีพของมารดา
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

อาชีพของมารดา
X

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. ค้าขาย
3. เกษตรกร
4. รับจ้าง
*

3.84
4.06
4.50
4.20

3.84
–

ค้าขาย

เกษตรกร

รับจ้าง

4.06
.218
–

4.50
.657
.438
–

4.20
.361*
.142
.296
–

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 25 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามอาชีพของมารดาพบว่า
นักเรียนที่มารดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่า
นักเรียนที่มารดามีอาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ จาแนกตามอาชีพของมารดา
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

อาชีพของมารดา
X

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. ค้าขาย
3. เกษตรกร
4. รับจ้าง
*

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.08
4.42
5.00
4.28

4.08
–

ค้าขาย

เกษตรกร

รับจ้าง

4.42
.341*
–

5.00
.918
.577
–

4.28
.203
.138
.715
–
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จากตารางที่ 26 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ จาแนกตามอาชีพของมารดาพบว่า
นักเรียนที่มารดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่า
นักเรียนที่มารดามีอาชีพค้าขาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 27 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านภาพรวม จาแนกตามอาชีพของมารดา
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

อาชีพของมารดา
X

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. ค้าขาย
3. เกษตรกร
4. รับจ้าง
*

4.07
4.25
4.71
4.27

4.07
–

ค้าขาย

เกษตรกร

รับจ้าง

4.25
.183
–

4.71
.626
.453
–

4.27
.200*
.017
.436
–

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 27 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านภาพรวม จาแนกตามอาชีพของมารดาพบว่า นักเรียนที่
มารดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่
มารดามีอาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

63
ตารางที่ 28 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของบิดา
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ

1. ด้านเหตุผลส่วนตัว
2. ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบัน
3. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านปัจจัยทางสังคม
5. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
รวม
**
*

รายได้ต่อเดือนของบิดา
ต่ากว่า 5,000 5,001 - 10,000 10,001 - 15,000 มากกว่า 15,000
บาท (n = 49) บาท (n = 71) บาท (n = 117) บาท (n = 163)
S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
X

F

Sig.

4.11 .570 4.28 .482 4.35 .539 4.41 .518 4.302** .005
4.13 .585 4.18 .400 4.24 .548 4.30 .609 1.487 .217
3.92
3.97
4.19
4.06

.583
.615
.672
.536

4.15
4.16
4.41
4.24

.693
.606
.558
.451

4.10
4.23
4.30
4.24

.601
.571
.605
.483

4.08
4.24
4.31
4.27

.769
.664
.604
.501

1.201
2.637*
1.276
2.209

.309
.049
.282
.087

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 28 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่บิดามีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอยู่
ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านเหตุผล
ส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านปัจจัยทางสังคม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้สถิติ Scheffé ดังตารางที่ 29–30
ส่วนด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ และด้านภาพรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 29 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านเหตุผลส่วนตัว จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของบิดา
ต่ากว่า 5,000 บาท

อาชีพของบิดา
X

1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001 - 10,000 บาท
3. 10,001 - 15,000 บาท
4. มากกว่า 15,000 บาท
*

4.02
4.29
4.06
4.20

4.02
–

5,001 - 10,000 10,001 - 15,000 มากกว่า 15,000
บาท
บาท
บาท

4.29
.174
–

4.06
.239
.065
–

4.20
.298*
.124
.059
–

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 29 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านเหตุผลส่วนตัว จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของบิดา
พบว่า นักเรียนที่บิดามีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
น้อยกว่านักเรียนที่บิดามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 30 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางสังคม จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของบิดา
ต่ากว่า 5,000 บาท

อาชีพของบิดา
X

1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001 - 10,000 บาท
3. 10,001 - 15,000 บาท
4. มากกว่า 15,000 บาท
*

4.02
4.29
4.06
4.20

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.02
–

5,001 - 10,000 10,001 - 15,000 มากกว่า 15,000
บาท
บาท
บาท

4.29
.196
–

4.06
.265
.069
–

4.20
.270
.074
.005
–
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จากตารางที่ 30 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านปัจจัยทางสังคม จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของบิดา
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 31 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของมารดา
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ

ต่ากว่า 5,000
บาท (n = 65)
X

1. ด้านเหตุผลส่วนตัว
2. ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบัน
3. ด้านบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
4. ด้านปัจจัยทางสังคม
5. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ

รวม
**
*

S.D.

รายได้ต่อเดือนของมารดา
5,001 - 10,000 10,001 - 15,000 มากกว่า 15,000
บาท (n = 109) บาท (n = 111) บาท (n = 115)
X

S.D.

X

S.D.

X

F

Sig.

S.D.

4.27 .462 4.24 .619 4.45 .409 4.33 .564
4.18 .484 4.18 .534 4.33 .534 4.24 .632

3.239* .022
1.545 .202

3.97 .626 4.06 .723 4.26 .544 3.98 .780 4.182** .006
4.07 .550 4.20 .640 4.25 .534 4.19 .723 1.232 .298
4.26 .619 4.31 .649 4.35 .522 4.30 .637 .318 .812

4.15 .445 4.20 .548 4.33 .405 4.21 .535 2.327 .074

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 31 พบว่า นักเรียนที่มารดามีรายได้ต่อเดือนต่างกันมี แรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขต
จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี
พบว่า ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านเหตุผลส่วนตัว
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้สถิติ Scheffé
ดังตารางที่ 32–33 ส่วนด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านปัจจัยทางสังคม ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และด้านภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 32 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านเหตุผลส่วนตัว จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของมารดา
ต่ากว่า 5,000 บาท

อาชีพของมารดา
X

ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
มากกว่า 15,000 บาท
*

4.27
4.24
4.45
4.33

4.27
–

5,001 - 10,000 10,001 - 15,000 มากกว่า 15,000
บาท
บาท
บาท

4.24
.030
–

4.45
.179
.209*
–

4.33
.064
.094
.115
–

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 32 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านเหตุผลส่วนตัว จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของมารดา
พบว่ า นั ก เรี ย นที่ ม ารดามี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น 5,001 - 10,000 บาท มี แ รงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่มารดามีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 33 เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของมารดา
ต่ากว่า 5,000
บาท

อาชีพของมารดา
X

1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,001 - 10,000 บาท
3. 10,001 - 15,000 บาท
4. มากกว่า 15,000 บาท
*

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.97
4.06
4.26
3.98

3.97
–

5,001 - 10,000 10,001 - 15,000 มากกว่า 15,000
บาท
บาท
บาท

4.06
.088
–

4.26
.297
.210
–

3.98
.213
.075
.284*
–

67
จากตารางที่ 33 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิช าชี พ ชั้ นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านบุคคลที่ เกี่ย วข้อง จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของ
มารดาพบว่า นักเรียนที่ มารดามีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษามากกว่านักเรียนที่มารดามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 34 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
จาแนกตามความต้องการศึกษาต่อของนักเรียน
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ

1. ด้านเหตุผลส่วนตัว
2. ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านปัจจัยทางสังคม
5. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
รวม

ต้องการ
S.D.
X

4.34
4.25
4.09
4.20
4.32
4.24

.520
.551
.687
.621
.600
.484

ไม่ต้องการ
S.D.
X

3.91
3.92
3.74
3.85
4.00
3.88

.704
.682
.699
.679
.724
.668

t

Sig.

2.911**
2.084*
1.799
2.013*
1.890
2.576**

.004
.038
.073
.045
.060
.010

**
*

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 34 พบว่ า แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามความ
ต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีความต้องการมากกว่าไม่ต้องการในทุกด้าน ใน
ภาพรวม และด้านเหตุผลส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านภาพลักษณ์
ของสถาบัน และด้านปัจจัยทางสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 และประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้น ปี ที่ 3 ในเขตจั งหวัด นนทบุรี เ ป็น วิจั ย เชิ งส ารวจ (Survey
Research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามเพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาของบิดา
และมารดา อาชี พ หลั ก ของบิ ดาและมารดา และรายได้ ต่ อเดื อ นของบิด าและมารดาพร้อ มทั้ ง
ตั้งสมมติฐานการวิจัย คือ แรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันตาม เพศ เกรดเฉลี่ย
สะสม ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา อาชีพหลักของบิดาและมารดา และรายได้ต่อเดือนของ
บิดาและมารดา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 และประกาศนียบั ตรวิช าชีพ ปีที่ 3ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรีย นสังกั ด
กระทรวงศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จานวน 400 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
วิเคราะห์เปรียบเทีย บข้อมู ล โดยใช้ส ถิติ t-test กรณีที่ตัวแปรมี 2 กลุ่ม และใช้การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่มีตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ Scheffé
1. สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของนักเรียน
สถานภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขต
จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จานวน 400 คน พบว่า
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน
304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 โดยมีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.00-4.00 จานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ
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51.25 บิ ดามี ก ารศึ ก ษาระดับ ต่ากว่ าอนุปริญญา จานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 มารดามี
การศึกษาระดับต่ากว่าอนุปริญญา จานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 บิดามีอาชีพรับจ้าง จานวน
190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 มารดามีอาชีพค้าขาย จานวน 172 คิดเป็นร้อยละ 43.00 บิดามีรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 มารดามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า
15,000 บาท จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75
นัก เรีย นส่วนใหญ่ท ราบว่าในจังหวัดนนทบุรี มีส ถาบันอุดมศึก ษาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี จานวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 88.50 โดยรู้จักวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มากเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25.25 และรู้จักสถาบันปัญญาภิวัฒน์
ร้อยละ 25.00 และนักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากถึง 387 คน คิดเป็นร้อยละ
96.75 โดยนักเรียนต้องการศึกษาต่อมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ จานวน 44 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.00 อันดับ 2 คือ คณะอักษรศาสตร์ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอั นดับ
3 คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ส่วนคณะที่ไม่มีนักเรียนเลือกเลยคือ
คณะบริหารธุรกิจและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และยังพบว่าในการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่เรียน นักเรียนใช้ความถนัด/ชอบเป็น
เกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ ร้อยละ 85.00 รองลงมาใช้ความต้องการประกอบอาชีพเป็นเกณฑ์ช่วย
ในการตัดสินใจ ร้อยละ 57.50 ใช้ การเดินทาง/ระยะทางเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ ร้อยละ
23.50 ใช้ทุนการศึกษา/ค่าใช้จ่ายเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ ร้อยละ 19.50 และใช้ชื่อเสียงสถาบัน
เป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 15.75
ตอนที่ 2 สภาพแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้านแสดงดังนี้
2.1 แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุด มศึ ก ษาของนัก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิช าชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียงตามลาดับ คือ 1. ด้านเหตุผลส่วนตัว 2. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ 3. ด้าน
ภาพลักษณ์ของสถาบัน 4. ด้านปัจจัยทางสังคม และ 5.ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านเหตุผลส่วนตัว พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านเหตุผลส่วนตัว
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ สร้างความ
มั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับตนเองข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก ได้แก่ ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา มี
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โอกาสได้ง านท า นาความรู้ที่ ไ ด้รับไปแก้ ปัญหาได้ ต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น ต้องการ
ยกระดับฐานะของตน และมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมตามลาดับ
2.3 ด้านภาพลักษณ์ของสถาบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
แรงจู ง ใจอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ เรี ย งตามล าดั บ ดั ง นี้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว หางานท าได้ ง่ า ย มี
คณาจารย์เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ หลัก สูตรและสาขาวิชาตรงกับความต้องการของผู้เรีย น
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานทางการศึกษา สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งฝึกงานที่ดีความมี
ชื่อเสียงในด้านวิชาการของสถาบัน ความศรัทธาในชื่อเสียงของสถาบันความเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มีห้องสมุดที่ทันสมัย และความมีชื่อเสียงของสถาบันตามลาดับ
2.4 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจ
อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามลาดับดังนี้ บิดา มารดา และผู้ปกครองสนับสนุนให้ศึกษาต่อญาติพี่
น้องแนะนาให้ศึกษาต่ออาจารย์ที่เคยสอนแนะนาให้ศึกษาต่อ อาจารย์แนะแนวแนะนาให้ศึกษาต่อ ผู้
ประสบความสาเร็จในอาชีพแนะนาให้ศึกษาต่อ ได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษา
ต่อจากสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาให้ศึกษาต่อ และเพื่อนชักจูงให้
ศึกษาต่อตามลาดับ
2.5 ด้านปัจจัยทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจ
อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามลาดับ ดังนี้ มีสถาบันที่ตรงกับความต้องการการจัดการเรียนการสอน
เป็นที่ยอมรับของสังคม ต้องการยกระดับสถานภาพทางสังคม สถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับจากบุคคลในสังคม และการศึกษาต่อทาให้เป็นคนทันสมัยตามลาดับ
2.6 ด้ า นปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
แรงจูงใจอยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามลาดับดังนี้ นาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพในอนาคตต้องการ
ประกอบอาชีพที่มีความก้าวหน้า เมื่อสาเร็จการศึกษาทาให้มีรายได้จากการทางานดี สามารถหางาน
ทาได้ง่าย มีโอกาสหารายได้ขณะที่ศึกษา เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และมีเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ตามลาดับ
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบสถานภาพของนักเรียนกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุ รี
ผลการวิจัยพบว่า
3.1 นักเรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัด
นนทบุรี มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากกว่านักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
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และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่ามีเพียงด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่ วนในภาพรวมและด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์
ของสถาบัน ด้านปัจจัยทางสังคม และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบผลการเปรียบเทียบดังนี้ ด้านเหตุผลส่วนตัว
จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.00–1.99 มีแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00–4.00 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่พบว่ามีนักเรียนที่มีเกรด
เฉลี่ย สะสมกลุ่ม ใดที่ มี ค วามแตกต่า งกั นอย่ า งมีนัย ส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ด้ านปัจ จัย ทาง
เศรษฐกิจ จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.00–1.99 มีแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00–2.99 และ 3.00–4.00 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาพรวม จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่พบว่ามีนักเรียนที่มี
เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มใดที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 นักเรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัด
นนทบุรี ที่บิดามีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก
และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้ นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านปัจจัยทางสังคม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบผลการเปรียบเทียบดังนี้ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จาแนกตามระดับการศึกษาของบิดาพบว่า นักเรียนที่บิดามีการศึกษาระดับต่ากว่าอนุปริญญา มี
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่บิดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านปัจจัยทางสังคม จาแนกตามระดับการศึกษาของบิดาพบว่า
นั ก เรี ย นที่ บิ ด ามี ก ารศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า มี แ รงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษามากกว่านักเรียนที่บิดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3.3 นักเรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัด
นนทบุรี ที่มารดามีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านเหตุผลส่วนตัว และ
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบผลการเปรียบเทียบดังนี้ด้านเหตุผลส่วนตัว
จาแนกตามระดับการศึกษาของมารดาพบว่า นักเรียนที่มารดามีการศึกษาระดับต่ากว่าอนุปริญญา มี
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่มารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามระดับการศึกษาของมารดา
พบว่ า นั ก เรี ย นที่ ม ารดามี ก ารศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ า อนุ ป ริ ญ ญา มี แ รงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษามากกว่านักเรียนที่มารดามีการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3.4 นักเรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัด
นนทบุรี ที่บิดามีอาชีพต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ และด้าน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านปัจจัยทางสังคม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบผลการเปรียบเทียบดังนี้ด้านปัจจัยทางสังคม
จาแนกตามอาชี พ ของบิ ดาพบว่า นั ก เรีย นที่บิดามีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิส าหกิ จ มีแรงจู งใจใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่บิดามีอาชีพค้าขาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ จาแนกตามอาชีพของบิดาพบว่า นักเรียนที่บิดามีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่บิดามีอาชีพค้าขาย และ
อาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 นักเรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัด
นนทบุรี ที่มารดามีอาชีพต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ และด้านภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบผลการเปรียบเทียบดังนี้ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จาแนกตามอาชีพของมารดาพบว่า นักเรียนที่มารดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่มารดามีอาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ จาแนกตามอาชีพของมารดาพบว่า นักเรียนที่มารดามีอาชีพ
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รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่มารดามีอาชีพ
ค้าขาย อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านภาพรวม จาแนกตามอาชีพ ของมารดาพบว่า
นักเรียนที่มารดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่า
นักเรียนที่มารดามีอาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.6 นักเรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัด
นนทบุรี ที่บิดามีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก
และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านเหตุผลส่วนตัว แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านปัจจัยทางสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบผลการเปรียบเทียบดังนี้ด้านเหตุผลส่วนตัว
จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของบิ ดาพบว่า นัก เรียนที่บิดามีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท มี
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่บิดามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000
บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านปัจจัยทางสังคม จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของบิดา
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.7 นักเรียนที่มารดามีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้ นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี อยู่
ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านเหตุผลส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบผลการเปรียบเทียบดังนี้ด้านเหตุผลส่วนตัว
จาแนกตามรายได้ต่อเดือนของมารดาพบว่า นักเรียนที่มารดามีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท
มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่มารดามีรายได้ต่อเดือน 10,001 15,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามรายได้ต่อ
เดือนของมารดาพบว่า นัก เรีย นที่มารดามีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท มีแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากกว่านักเรียนที่มารดามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.8 นักเรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัด
นนทบุรี มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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6 มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากกว่านักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนีย บั ตรวิช าชี พ ชั้ นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในแต่ละด้านพบว่า ด้ า นเหตุผล
ส่วนตัว และ ด้านภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบัน และด้านปัจจัยทางสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. อภิปรายผล
เพื่อให้การศึกษางานวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 และประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปี ที่ 3 ในเขตจั ง หวั ด นนทบุ รี เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย จึงอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้าน
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านปัจจัยทางสังคม และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเหตุผลส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฮูล (Houle, 1961) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าเรียนของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
พบว่า ผู้ใหญ่เข้ามาเรียนด้วยแรงจูงใจที่ต่างกัน คือ มาเรียนเพราะต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ด้านวิชาชีพ และต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือต้องการมีเพื่ อนหรือต้องการขจัดความเหงา
เช่นเดียวกับ โบเซียร์ (Boshier, 1971) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าเรียนต่อของผู้ใหญ่ในประเทศ
แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา และพบว่า ผู้ใหญ่เข้ามาเรียนเพราะต้องการติดต่อสัมพันธ์
กับผู้อื่น ทาตามความคาดหวังของผู้อื่น ต้องการประกอบอาชีพ และหลีกหนีจากสภาพที่เป็นอยู่
ซึ่งข้อค้นพบของนักวิจัยทั้ง 2 ท่านข้างต้น เป็นองค์ประกอบของแรงจูงใจด้านส่วนตัว นอกจากนี้ยัง
พบว่าผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจัยของไทยที่พบว่า แรงจูงใจด้านส่วนตัวเป็นส่วน
ส าคั ญ ของการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ได้ แ ก่ (1.) งานวิ จั ย เรื่ อ ง “มู ล เหตุ จู ง ใจนั ก เรี ย น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมต่อการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม” (ดาว สมศรีโหน่ง, 2539) (2.) งานวิจัย เรื่อง
“องค์ ป ระกอบที่ มี ผลต่อการเรีย นอาชีวศึก ษาในโรงเรีย นเอกชนอาชีวศึก ษา จังหวัดอุดรธานี ”
(ทวีศัก ดิ์ เบ้ าหล่อเพชร, 2541) (3.) งานวิจัย เรื่อง “แรงจูงใจที่นัก ศึก ษาเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนีย บั ตรวิ ช าชี พ สู ง สาขาวิชาช่า งอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ในจังหวัดขอนแก่ น ” (สุวพั นธ์ พงษ์
บริบูรณ์, 2545) (4.) งานวิจัย เรื่อง “เหตุจูงใจในการศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าของ
นักเรียนเตรียมทหาร” (เปรมชัย สโรบล, พันโท, 2542) และ (5.) งานวิจัย เรื่อง “แรงจูงใจในการ
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เลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยพณิชยการ
สังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร” (สุมาลี จุลเจิม, 2540)
2. จากการเปรียบเทียบสถานภาพของนักเรียนกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ตาม
สมมติฐานการวิจัยปรากฏผลดังนี้
2.1 ผลการเปรีย บเที ยบเพศของนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 และประกาศนีย บัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี กับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยรวมและ
เป็นรายด้านพบว่านักเรียนเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่ตรง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับ อุไรวรรณ โพธิเวชเทวัญ (2539) ที่ได้ศึกษาสิ่งจูงใจในการ
เลือกเรียนหลักสูตรธุรกิจศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
และพบว่า นิสิตชายและหญิง มีสิ่งจูงใจในการเลือกเรียนหลักสูตรธุรกิจศึกษาในแต่ละด้าน และ
รวมทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการ
เข้าเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของผู้ใช้
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาของ นรินทร์ สมสมัย (2542) ที่พบว่า ผู้ใช้
แรงงานที่มีเพศต่างกัน หรือมีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการเข้าเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสาย
สามัญ วิธีเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน การศึกษา
สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ สติปัญญา จิตใจ ปลูกฝังความคิดทางทฤษฎี เพื่อนาความรู้และ
ทักษะไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและทาให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของสังคมไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรี ย บเที ย บเกรดเฉลี่ ย ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 และ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 3 ในเขตจั ง หวั ด นนทบุ รี กั บ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
อุดมศึ ก ษา พบว่า นัก เรีย นกลุ่ม ที่ มีเกรดเฉลี่ ย ระหว่าง 3.00 – 4.00 มีแรงจูงใจในการศึก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเลือก
เข้าศึกษาต่อในสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดกับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
สามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดของ ไกรวุธ พนมพงษ์ (2544) ที่พบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจในการเข้า
ศึกษาต่อสายสามัญและสายอาชีพอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือด้านชื่อเสียงของสถาบัน ด้านพื้น
ฐานความรู้และความสามารถส่วนบุคคล
2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของบิดาและมารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรีกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พบว่า นั ก เรี ย นที่ บิ ดาและมารดามี ก ารศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ าอนุ ป ริญ ญา และมี
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การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีแรงจูงใจในการศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่มีบิดาและ
มารดามี ร ะดั บ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สายสมร สร้ อ ยอิ นต๊ ะ และ กั ล ยา
ธรรมพงษา (2523) ที่ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง
กับ การศึ ก ษาต่อระดับอุดมศึ กษาของนักเรียนผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่คาดหวังว่า
สาขาวิชาที่ต้องการให้บุตรหลานเลือกเรียนนั้น เมื่อเข้าสู่อาชีพ จะทาให้มีรายได้ตอบแทนสูง
2.4 ผลการเปรียบเทียบอาชีพของบิดาและมารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 3 ในเขตจั ง หวั ด นนทบุ รี กั บ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
อุ ด มศึ ก ษา พบว่ า นั ก เรี ย นที่ บิ ด ามี อ าชี พ รั บ ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี แ รงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาแตกต่างกันกับ นักเรียนที่บิดามีอาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้างซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย เรื่อง มู ล เหตุจูง ใจในการเลือกศึก ษาคณะบริหารธุรกิ จ มหาวิทยาลัย พายั พ ของ เอนก
ชิตเกษร (2542) ที่พบว่า ปัจจัยทางด้านอาชีพของบิดามารดามีผลต่อเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ผลการวิจัยนี้พบว่า บิดาของนักเรียนมีอาชีพรับจ้างมากที่สุด และมารดาของนักเรียนมีอาชีพค้าขาย
มากที่สุด และพบว่า นักเรียนต้องการศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มากที่สุดเป็น 3 อันดับแรก ซึ่งคณะที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อมีสถานะทางสังคม
สูงกว่าอาชีพของบิดาและมารดา สอดคล้องกับโครเกอร์ และ ลูทิต (Kroger and Louttit อ้างถึงใน
ชาญวิทย์ กลิ่นเลขา, 2539: 148) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของอาชีพบิดาที่มีต่อการเลือกอาชีพ
ของนักเรียนชายในชั้นมัธยม พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพบิดาและความมุ่งหวังในการเลือก
อาชีพของนักเรียนมีอิทธิพลทาให้นักเรียน 2 ใน 3 มุ่งหวังอาชีพที่มีรายได้ และมีสถานะทางสังคม
สูงกว่าระดับอาชีพของบิดา แต่ไม่สอดคล้องกับ ชาญวิทย์ กลิ่นเลขา (2539: 148-149) ที่ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นมากเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม
รองลงมาเป็นช่างอุตสาหกรรม สอดคล้องกับอาชีพของบิดามารดา ผู้ปกครอง และผู้อุปการะที่
ส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย รองลงมาอาชีพรับจ้าง
2.5 ผลการเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนของบิดาและมารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรีกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา พบว่า นักเรียนที่บิดามีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท และนักเรียนที่มารดามี
รายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่บิดามีรายได้ต่อ
เดือนมากกว่า 15,000 บาทสอดคล้องกับ วีระพล เวชยางกูร (2542) ที่ทาการศึกษา ความต้องการ
ศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยม มัธยมศึกษาปีที่3สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัย
พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนมีความต้องการศึกษาต่อ โดยเลือกศึกษาต่อสายสามัญ เหตุผลในการเลือก
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ศึกษาต่อคือต้องการประกอบอาชีพมั่นคง สวัสดิการดี อยากทางานที่หารายได้พิเศษ จบแล้วมีงาน
ให้เลือกหลายอย่างเงินเดือนสูง ทาเกียรติยศและชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
และสอดคล้องกับโครเกอร์ และ ลูทิต (Kroger and Louttit อ้างถึงใน ชาญวิทย์ กลิ่นเลขา, 2539:
148) ทีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของอาชีพบิดาที่มีต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนชายในชั้น
มัธยม พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพบิดาและความมุ่ งหวังในการเลือกอาชีพของนักเรียนมี
อิทธิพลทาให้นักเรียน 2 ใน 3 มุ่งหวังอาชีพที่มีรายได้ และมีสถานะทางสังคมสูงกว่าระดับอาชีพ
ของบิดา
3.ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ด้านเหตุผลส่วนตัวนักเรียนส่วนมากต้องการศึกษาต่อเนื่องจากต้องการสร้างความ
มั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับตนเองต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา และการศึกษาต่อทาให้มีโอกาสได้
งานทาดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอว่าสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนนทบุรี ควรจัดการศึกษา
ให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อของนักเรียนให้มากขึ้น
2. ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข องสถาบั น นั ก เรี ย นส่ ว นมากต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ในสถาบั น
อุดมศึกษาที่ สาเร็จการศึก ษาแล้วหางานทาได้ง่ายมีคณาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ
หลัก สูตรและสาขาวิช าตรงกั บความต้องการดังนั้นสถาบันอุดมศึก ษาจึงควรสร้างชื่อเสียงและ
ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันเป็นที่รู้จักมากขึ้น มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างและประชาสัมพันธ์หลักสูตร/
สาขาวิชาตรงกับความต้องการของนักเรียนให้มากขึ้น
3. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องนักเรียนส่วนใหญ่มีบิดา มารดา และผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง
อาจารย์ที่เคยสอน และอาจารย์แนะแนวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ ดังนั้นหากสถาบันอุดมศึกษามีการ
ติดต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันอุ ดมศึกษาของ
ตนจะท าให้ นัก เรีย นทราบข่ า วสารข้ อมู ล มากขึ้น อี ก ทางหนึ่ ง ส่ง ผลให้ นัก เรีย นมีแ รงจู ง ใจใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น
4. ด้านปัจจัยทางสังคม นักเรียนส่วนมากมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ด้านปัจจัยทางสังคมในด้านสถาบันที่ตรงกับความต้องการ สถาบันการจัดการเรียนการสอนเป็นที่
ยอมรับของสังคมต้องการยกระดับสถานภาพทางสังคมและสถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับของ
สัง คม ซึ่ง จะเห็น ได้ ว่ า นั ก เรี ย นมี แ รงจู งใจเกี่ ย วกั บ สถาบั นอุ ดมศึ ก ษาอยู่ มาก จ าเป็น อย่ า งยิ่ ง ที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็ นที่ยอมรับของสังคมต่อไป ทั้งนี้
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อาจเริ่มจากการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถาบันให้ร่มรื่น น่าเรียน พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์
สถาบันให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง
5. ด้ า นปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี แ รงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
อุ ด มศึ ก ษาด้ า นปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ในด้ า นน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นาอาชี พ ในอนาคต ต้ อ งการ
ประกอบอาชี พ ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาท าให้ มี ร ายได้ จ ากการท างานดี
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร/สาขาวิชาให้นักเรียนทราบว่า เมื่อสาเร็จ
การศึกษาไปแล้วสามารถประกอบอาชีพใดได้บ้าง มีการจัดแนะแนวอาชีพอย่างสม่าเสมอ และเชิญ
รุ่นพี่ที่ประสบความสาเร็จในวิชาชีพมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียน การทากิจกรรม และการ
ทางาน
3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ กษาประเด็นเกี่ ย วกั บคณะที่นัก เรียนต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึก ษา
มากที่สุดว่านักเรียนมีเหตุผลใดในการต้องการศึกษาต่อในคณะนั้น
2. ควรศึกษาศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนสนใจสนใจศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของพัฒนา
ประเทศ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็นต้น
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แบบสอบถาม
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี
2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือนักเรียนตอบให้ตรงกับความรู้สึกและความคิดเห็นของนักเรียนมาก
ที่สุดและโปรดตอบให้ครบทุกข้อ การตอบแบบสอบถามนี้ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนแต่อย่างใด คาตอบ
ทั้งหมดจะเก็บไว้เป็นความลับ
3. ข้อมูลที่ได้รับจากนักเรียน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และ
พัฒนาการศึกษาโดยตรง
ตอนที่ 1 สถานภาพของนักเรียน
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่อง  ตามความเป็นจริงของท่าน
1. นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด
 1) ม.6
 2) ปวช.3
2. โรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ ชื่อโรงเรียน .................................................................................
3. เกรดเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6 หรือ ปวช.3
 1) 1.00 – 1.99
 2) 2.00 – 2.99
 3) 3.00 – 4.00
4. ระดับการศึกษา
บิดา
มารดา
1) ต่ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า


2) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า


3) ปริญญาตรี


4) สูงกว่าปริญญาตรี


5. อาชีพ
บิดา
มารดา
1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ


2) ค้าขาย


3) เกษตรกร


4) รับจ้าง


5) อื่น ๆ ............................................
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6. รายได้ต่อเดือน
บิดา
มารดา
1) ต่ากว่า 5,000 บาท


2) 5,001 – 10,000 บาท


3) 10,001 – 15,000 บาท


4) มากกว่า 15,000 บาท


7. นักเรียนทราบหรือไม่ว่าในจังหวัดนนทบุรี มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
 1) ทราบ
 2) ไม่ทราบ
8. สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในจังหวัดนนทบุรีที่นักเรียนรู้จัก (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 1) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 2) สถาบันพระบรมราชชนก
 3) วิทยาลัยราชพฤกษ์
 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
 5) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9. นักเรียนต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือไม่
 1) ต้องการ
 2) ไม่ต้องการ
10. ถ้านักเรียนได้ศึกษาต่อนักเรียนต้องการศึกษาต่อในคณะใดมากที่สุด (เลือกตอบคณะเดียวเท่านั้น)
 1) คณะเกษตรศาสตร์
 2) คณะสัตวศาสตร์
 3) คณะประมง
 4) คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 5) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 6) คณะบริหารธุรกิจ
 7) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 8) คณะวิทยาการจัดการ
 9) คณะบัญชีและการเงินธุรกิจ
 10) คณะเศรษฐศาสตร์
 11) คณะมนุษยศาสตร์
 12) คณะศิลปศาสตร์
 13) คณะอักษรศาสตร์
 14) คณะโบราณคดี
 15) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กลุ่มวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต)
 16) คณะนิติศาสตร์
 17) คณะรัฐศาสตร์
 18) คณะสังคมศาสตร์
 19) คณะนิเทศศาสตร์
 20) คณะวารสารศาสตร์
 21) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
 22) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
 23) คณะศิลปกรรมศาสตร์
 24) คณะครุศาสตร์
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 25) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กลุ่มวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม)  26) คณะ
ศึกษาศาสตร์
 27) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 28) คณะแพทยศาสตร์
 29) คณะพยาบาลศาสตร์
 30) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 31) คณะเภสัชศาสตร์
 32) คณะสาธารณสุขศาสตร์
 33) คณะทันตแพทยศาสตร์
 34) คณะสัตวแพทยศาสตร์
 35) คณะเทคนิคการแพทย์
 36) คณะกายภาพบาบัด
 37) คณะสหเวชศาสตร์
 38) คณะทัศนมาตรศาสตร์
 39) คณะพลศึกษา
 40) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
11. ในการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่เรียน นักเรียนใช้เกณฑ์อะไรช่วยในการตัดสินใจ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 1) ความถนัด/ชอบ
 2) ความต้องการประกอบอาชีพ
 3) การเดินทาง/ระยะทาง
 4) ทุนการศึกษา/ค่าใช้จ่าย
 5) ชื่อเสียงสถาบันการศึกษา
 6) อื่นๆ โปรดระบุ...................................
ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่า แต่ละข้ อเป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนักเรียน มากน้อยเพียงใด
แล้วทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ต้องการ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ด้านเหตุผลส่วนตัว
1. ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา
2. ต้องการยกระดับฐานะของตน
3. นาความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาได้
4. มีอุปกรณ์การเรียนพร้อม
5. มีโอกาสได้งานทา
6. ต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น
7. สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง
ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
1. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานทางการศึกษา
2. ความมีชื่อเสียงของสถาบัน

มาก
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน (ต่อ)
3. ความเป็นที่ยอมรับของสังคม
4. ความศรัทธาในชื่อเสียงของสถาบัน
5. ความมีชื่อเสียงในด้านวิชาการของสถาบัน
6. มีคณาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
7. สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
8. หลักสูตรและสาขาวิชาตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน
9. มีห้องสมุดที่ทันสมัย
10. มีแหล่งฝึกงานที่ดี
11. สาเร็จการศึกษาแล้วหางานทาได้ง่าย
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. บิดา มารดา และผู้ปกครองสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
2. ญาติพี่น้องแนะนาให้ศึกษาต่อ
3. อาจารย์ที่เคยสอนแนะนาให้ศึกษาต่อ
4. อาจารย์แนะแนวแนะนาให้ศึกษาต่อ
5. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาให้ศึกษาต่อ
6. ผู้ประสบความสาเร็จในอาชีพแนะนาให้ศึกษาต่อ
7. ได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเข้า
ศึกษาต่อจากสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
8. เพื่อนชักจูงให้ศึกษาต่อ
ด้านสังคม
1. ต้องการเป็นที่ยอมรับจากบุคคลในสังคม
2. ต้องการยกระดับสถานภาพทางสังคม
3. สถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม
4. มีสถาบันที่ตรงกับความต้องการ
5. การศึกษาต่อทาให้เป็นคนทันสมัย
6. การจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของสังคม

มาก
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

มาก
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ด้านเศรษฐกิจ
1. มีเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. ต้องการประกอบอาชีพที่มีความก้าวหน้า
3. นาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพในอนาคต
4. มีโอกาสหารายได้ขณะที่ศึกษา
5. เมื่อสาเร็จการศึกษาทาให้มีรายได้จากการทางาน
ดี
6. สามารถหางานทาได้ง่าย
7. เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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.......................................................................................................................................................................
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ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

