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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนย
สนเทศและหอสมุดกับลักษณะสวนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยดานผลการเรียน
ปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวัง และระดับการศึกษาที่คาดหวัง เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง 2 
กลุม กลุมแรกเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณกลุม  ประชากรของกลุมน้ี ไดแกนักศึกษาที่
มีสถิติการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศตั้งแต 40 ครั้งขึ้นไป มีนักศึกษาทั้งสิ้น 75 คน สุมอยางงาย
และสงจดหมายเชิญเขารวมประชุมกลุมและสัมภาษณ 40 คน ไดรับการตอบกลับจากนักศึกษา 
18 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 8 คน  กลุมตัวอยางกลุม
ที่ 2  เลือกตัวอยางแบบโควตา เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 300 คน 
นักศึกษาระดับปริญญาโท 200 คน และเปนนักศึกษามีผลการเรียนสูง 220 คน ผลการเรียนปาน
กลาง 160 คน และผลการเรียนต่ํา 120 คน เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางนี้โดยแจก
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และมีความเชื่อถือได 0.96 จํานวน 500 ชุด 
ไดรับคืนแบบสอบถามฉบับสมบูรณจํานวน 407 ชุด คิดเปนรอยละ 81.40 ดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาไคสแควโดยใชโปรแกรม SPSS 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
1. ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีคาเฉลี่ยความสําคัญ 3.63 ปจจัยจูงใจ

ดานนักศึกษา ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด และปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนมี
คาเฉลี่ยความสําคัญ 3.72  3.65 และ 3.52 ตามลําดับ ซึ่งเปนความสําคัญในระดับมาก  

2. ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 3 อันดับแรก ไดแก ความตองการที่จะประสบ
ผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนด ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางาน
ตามสาขาวิชาชีพ และความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งเปนปจจัยจูงใจ
ดานนักศึกษาทั้ง 3 อันดับ มีคาเฉลี่ย 4.10 4.08 และ 4.01 ตามลําดับ และมีความสําคัญในระดับ
มาก 
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3. ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดไมมี
ความสัมพันธกับผลการเรียนปจจุบัน และผลการเรียนที่คาดหวัง  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
โดยมีคาไคสแคว 12.425 และ 14.770 ตามลําดับ  

ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาที่
คาดหวัง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว  21.405 
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Abstract 
This research aims to study motivating factors of students of Dhurakij Pundit  

University in using Library and Information Center and to study the relationship between 
motivating factors and personality traits with currently grade point average, expected 
grade point average and expected  educational level. There were 2 sampling groups. The 
first group was selected 40 students from 75 students who  had borrowed information 
resources 40 times or more in academic year 2005.  Data were collected from the first 
group by Focus Group methodology. There were 18 students for jointing Focus Group. 
The second group was selected by quota sampling method to get 300 undergraduate 
students and 200 graduate students which were 220 students with high grade point 
average, 160  students with medium grade point average and 120 students with  low 
grade point average. The questionnaires with five scales rating and a reliability of 0.96 
were distributed to 500 students for collecting data from the second group. There were 
407 complete questionnaires (81.40 %) returned. Data analysis was carried out using 
percentage, mean and Chi-square using SPSS program.  

The research results were as follows:  
1. Mean of motivating factors in using  Library and Information Center was  3.63 

relatively high. Mean of motivating factors with 3 facets of motivating factors; personality 
traits; Library and Information Center, and teaching were 3.72, 3.65 and 3.52 relatively 
high.  

2. Three keys factors for motivating students to use Library and Information 
Center are (1) Needs educational success according to the goal, (2) Success expectancy 
in professional working and (3) Expectancy of working position according to the goal. 
Their means were 4.10, 4.08 and 4.01 relatively high.  
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3. Motivating factors did not relate to two facets of personality traits with currently 
grade point average and expected grade point average  which were rejected the 
hypotheses at 0.05 statistical significant level (Chi square = 12.425 and 14.770 ). 
Motivating factors related  to personality trait with expected educational level which was  
accepted the hypothesis at 0.05 statistical significant level (Chi square = 21.405) 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การจัดการศึกษาของไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําลังมุงสู

การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเปนหลักการที่ใชจัดการศึกษาทุกประเภท ครอบคลุมทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแตระดับกอนวัยเรียน ระดับโรงเรียน 
และระดับมหาวิทยาลัย (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545, 
2546) โดยผูเรียนตองมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือใหมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเน่ืองตลอดชวงอายุ ทั้งดานความรู ทักษะ และประสบการณอยาง
เพียงพอตอการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและการปรับตัวเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม โดยถือวาการศึกษาไมไดสิ้นสุดลงเม่ือบุคคลจบจากโรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัย แตเปนกระบวนการที่ครอบคลุมตลอดชวงชีวิตของบุคคล (อุดม เชยกีวงศ, 
2544) การสงเสริมใหผูเรียนรักการอานและคนควาหาความรูอยางตอเน่ืองเปนทักษะพื้นฐานที่จะ
ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตอันเปนเปาหมายสูงสุดของ
การศึกษา 

การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียนแตละคนไดแสวงหาความรู
ใหมๆหรือพัฒนาทักษะที่ตองการดวยตนเอง เพ่ือปลูกฝงนิสัยใฝเรียนใฝรูใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ดวยตนเองจากหองสมุดและแหลงวิทยาการตางๆ การเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูที่เกิดจาก
แรงจูงใจของผูเรียนแตละคน อาจเกิดจากความจําเปน ความตองการหรือความสนใจ ทําใหตั้งใจ
ขวนขวายหาความรูซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของการเรียนรู ความสําเร็จของการเรียนรูดวยตนเอง
จึงมีเง่ือนไขและปจจัยหลักอยูที่ตัวผูเรียนที่ตองมีวินัย มีความมุงม่ันและมีนิสัยใฝเรียนใฝรู โดยมี
ครอบครัวและสถาบันการศึกษาทําหนาที่ปลูกฝงนิสัยรักการเรียนรูและชวยสรางสรรคบรรยากาศ
ที่จะสงเสริมหรือจูงใจใหเกิดการเรียนรู เผยแพรแหลงเรียนรูและกระตุนใหเขาไปใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูอยางตอเน่ือง (เชาวลิต ตนานนทชัย, 2547) ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองไมไดเกิด
ขึ้นกับคนทุกคน แตเปนสิ่งที่อาจทําใหเกิดขึ้นไดถามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา 
จากการวิจัยของสมคิด อิสระวัฒน (2542) พบวาการอบรมเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาและการ
จัดระบบการเรียนการสอนมีผลตอการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองของเด็ก ดังน้ันครอบครัวจึงถือ
เปนสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทสําคัญอันดับแรกในการเริ่มตนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  

การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝการเรียนรูตลอดชีวิตเปนบทบาทสําคัญประการหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา  (สุจิน บุตรดีสุวรรณ, 2546)  โดยมีทักษะการรูสารสนเทศเปนกุญแจสําคัญที่
จะนําไปสูการพัฒนาใหผูเรียนคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดเปน ทําเปน ฝกการเรียนรูอยางเปน
ระบบเพ่ือใหออกไปเปนพลเมืองดี จรรโลงสังคม และเปนพ้ืนฐานที่จะทําใหผูเรียนเรียนรูดวย
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ตนเองไดอยางกวางขวางและเรียนรูไดตลอดชีวิต (ดวงกมล อุนจิตติ, 2547) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะตองมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่ดีจะชวยสงเสริมให
ผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้นและยังเปนการกระตุนใหผูเรียนสรางนิสัยในการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนี้
สถาบันอุดมศึกษายังควรกําหนดจุดมุงหมายไวในแผนของสถาบัน ในการที่จะใหนักศึกษาได
ประสบการณที่ดีที่สุดในสิ่งแวดลอมทางการวิจัยไมใชเพียงแตใหนักศึกษามีสวนรวมในการฟง
บรรยาย การสัมมนาและการจัดการสอนแบบตางๆ แตผูเรียนจะตองใชหองสมุดและแหลง
วิทยาการตางๆ (พันธศักดิ์ พลสารัมย, วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ ทิพยรัตน สีเพชร
เหลือง, 2543) เพ่ือแสวงหาความรูใหมๆและพัฒนาทักษะที่ตองการดวยตนเอง ซึ่งจะชวยขยาย
ขอบเขตการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพ่ือเตรียมตัวประกอบอาชีพและรับผิดชอบ
งานอ่ืนๆตอไปในอนาคต 

หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่มีประโยชนตอการสรรคสรางและรักษาวัฒนธรรมการเรียนรู 
เปนแหลงเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูที่รักการศึกษาคนควาเขาไปใชประโยชนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ และความพรอม หองสมุดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ทักษะดานการรูสารสนเทศและสงเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การใชหองสมุดไมวาจะโดยวัตถุประสงคเพ่ืออาน
วารสารและหนังสือพิมพ เพ่ือศึกษาหาความรูในเรื่องที่สนใจ เพ่ือคนควาประกอบการทํารายงาน 
เพ่ือใชเวลาวางดวยการอานหรือทบทวนความรูถือไดวาเปนการเรียนรูดวยตนเอง เนื่องจาก
ลักษณะการเรียนรูดวยตนเองเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการใชหองสมุดของนักศึกษาและมี
ความสัมพันธกับความถี่ในการใชหองสมุด (สมาน ลอยฟา และ ลําปาง แมนมาตย, 2529) ดังน้ัน
การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชหองสมุดอยางตอเน่ืองจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะปลูกฝงนิสัยการ
เรียนรูดวยตนเองและทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง และมีผลใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได
ดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โลกของขาวสารขอมูล 
สามารถใชเทคโนโลยีและขาวสารขอมูลในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  แตการเราความสนใจและสราง
แรงจูงใจใหผูเรียนใฝเรียนใฝรูและศึกษาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูยังเปนปญหาหลักสําหรับการ
สรางสรรควัฒนธรรมแหงการเรียนรูที่ผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งผูบริหาร ผูสอน และบรรณารักษ
จําเปนตองรวมมือกันหาแนวทางกระตุนและสนับสนุนใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีและมีแรงจูงใจที่จะใฝรู
ใฝเรียน  (ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21, 2543) การดําเนินงานและกิจกรรม
ตางๆของหองสมุดที่สามารถจูงใจใหมีการใชหองสมุดมากขึ้นอยางแพรหลายและมีการใชอยาง
ตอเน่ือง เปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเกิดการเรียนดวยตนเองและเรียนรูไดตลอดชีวิต  

ศูนยสนเทศและหอสมุด   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตระหนักถึงบทบาทในการ
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต จะเห็นไดจากการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่มีเน้ือหาครอบคลุมในสาขาวิชาที่สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนและ
ภาระกิจของมหาวิทยาลัยดานการวิจัย สรางเสริมสังคม สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสรางสรรค
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ความจรรโลงใจ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบริการใหมีความหลากหลาย เชน ใหบริการแก
บุคคลภายนอก จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุดอยางตอเน่ืองเพ่ือสงเสริมและจูงใจ
ใหนักศึกษาเขาใชศูนยสนเทศและหอสมุด มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดเก็บ
และใหบริการสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรสารสนเทศโดยใหบริการผาน
เว็บไซดบนเครือขายอินเตอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทําใหผูใชสามารถศึกษาคนควาตามความ
สนใจดวยตนเองจากทุกที่ ทุกเวลา แมกระนั้นก็ยังมีนักศึกษาจํานวนไมนอยที่ไมใชศูนยสนเทศ
และหอสมุดเปนแหลงคนควาหาความรู ดังน้ันการศึกษาปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและ
หอสมุดครั้งน้ีจะทําใหไดขอมูลที่เปนปจจัยจูงใจจากนักศึกษาโดยตรง ทั้งปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 
ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนและปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการสรางสรรคบรรยากาศและพัฒนาการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุดใหสามารถ
กระตุนและจูงใจนักศึกษาใหใชศูนยสนเทศและหอสมุดมากขึ้นอยางตอเน่ืองเพ่ือปลูกฝงนิสัยใฝ
เรียนใฝรู และทําใหนักศึกษามีทักษะดานการรูสารสนเทศ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ปรับตัวให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โลกของขาวสารขอมูล สามารถใชเทคโนโลยีและขาวสาร
ขอมูลในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุดใหสอดคลองกับบทบาทในการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของไทยที่กําลังมุงเนนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดทุกชวงชีวิต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย ทั้งปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน และปจจัยจูงใจดาน
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับ
ลักษณะสวนตัวของนักศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา 
และระดับการศึกษาที่คาดหวัง  
 
สมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานของการวิจัยมีดังนี้ 
1. ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีความสัมพันธกับผลการเรียนปจจุบัน

ของนักศึกษา 
2. ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีความสัมพันธกับผลการเรียนที่

นักศึกษาคาดหวังเม่ือจบการศึกษา 
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3. ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาที่
คาดหวัง  
 
นิยามศัพท 

ปจจัยจูงใจ หมายถึง ปจจัยหรือองคประกอบที่มีอิทธิพลหรือเปนตัวกระตุนใหนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยใชศูนยสนเทศและหอสมุด โดยแบงปจจัยจูงใจออกเปน 3 ดาน ไดแก
ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน และปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและ
หอสมุด 

นักศึกษา หมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย  
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
1. ผลจากการวิจัยจะเปนประโยชนตอการสรางสรรคบรรยากาศของศูนยสนเทศและ

หอสมุดใหสามารถกระตุนและจูงใจนักศึกษาใหใชศูนยสนเทศและหอสมุดมากขึ้น ซึ่งมีผลทําให
นักศึกษามีทักษะการรูสารสนเทศ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี โลกของขางสารขอมูล สามารถใชเทคโนโลยีและขาวสารขอมูลในการแกปญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

2. สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุดให
สอดคลองกับบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของไทยที่กําลังมุงเนนใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดทุกชวงชีวิต 
 

DPU



 

บทที่ 2 
เอกสารการวิจัยที่เก่ียวของ 

เอกสารการวจัิยที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเนื้อหาตามหัวขอตอไปนี้ 
ความหมายและทฤษฎีที่เกีย่วของ ประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี 

การจูงใจ 
แรงจูงใจ 
ปจจัยจูงใจ 
เทคนิคการจูงใจ 
การวัดภาวะการจูงใจและแรงจูงใจ 

บทบาทหองสมุดตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ความหมายและทฤษฎทีีเ่ก่ียวของ 
            คําและขอความที่เกี่ยวของกับการวิจัยน้ี ไดแก การจูงใจ แรงจูงใจ ปจจัยจูงใจ เทคนิค
การจูงใจ และ การวัดภาวะการจูงใจและแรงจูงใจ ซึ่งมีความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

การจูงใจ หมายถึงการนําเอาปจจัยตางๆมาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาอยางมีทิศทาง เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายหรือเปาหมายตามตองการ  ปจจัยที่ใชเปน
แรงผลักดันไดแก ความตองการ ความคาดหวัง เปาหมายในชีวิต การทําใหตื่นตัว สิ่งลอใจ และ
การลงโทษ (ดารณี พานทอง พาลุสุข, 2532) ปจจัยเหลานี้จะทําใหเกิดแรงกระตุนหรือแรงจูงใจให
คนแสดงพฤติกรรม ซึ่งอาจเขียนแผนผังแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจได ดังนี้ 

 
 
  
 
                                       แรงจูงใจ      
 
 
การจูงใจประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ (พงศ หรดาล, 2540) ไดแก  

1. ผูถูกจูงใจ เปนกลุมบุคคลหรือกลุมเปาหมายที่ผูจูงใจตองการใชกระบวนการจูงใจ
เขาดําเนินการใหปฏิบตัิในสิ่งที่ผูจูงใจตองการดวยความสมัครใจ  

2. วิธีการจูงใจ เปนกระบวนการทั้งศาสตรและศลิป และเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของผูถูกจูงใจใหคลอยตามและสามารถทาํตามจนบรรลวุัตถุประสงค 

พฤติกรรมตอบสนอง สิ่งเรา สิ่งลอใจ 
หรือปจจัยจูงใจ 
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3. เปาหมายของการจูงใจ เปนพฤติกรรมที่ผูจูงใจหวังจะใหเกิดขึ้นในขัน้สุดทาย
หลังจากการใชวธิีจูงใจ 

แรงจูงใจ หมายถึงแรงผลักดันซ่ึงเปนพลังจากภายในตัวคน ซึ่งจะกระตุนใหเกิด
พฤติกรรมที่มีจุดมุงหมาย พฤติกรรมของคนอาจเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เชน ความ
ตองการทางรางกาย ความตองการทางสังคมหรือทางจิตใจ แรงขับ สิ่งเรา ภาวะการตื่นตัวใน
บุคคล หรืออาจเนื่องจากความคาดหวัง แรงจูงใจนับวามีความสําคัญเพราะเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมที่จะนําไปสูเปาหมายที่วางไว ขณะเดียวกันแรงจูงใจก็จะเบี่ยงเบนบุคคลจากพฤติกรรม 
ซึ่งนําไปสูความสําเร็จที่พึงปรารถนา แรงจูงใจอยางเดียวกันอาจทําใหเกิดพฤติกรรมตางกัน 
แรงจูงใจตางกันอาจทําใหเกิดพฤติกรรมเหมือนกัน พฤติกรรมอยางหนึ่งอาจเกิดจากแรงจูงใจ
หลายอยาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆที่มีผลตอแรงจูงใจ 

องคประกอบที่มีผลตอแรงจูงใจซึ่งทําใหลักษณะแรงจูงใจของแตละคนแตกตางกัน ไดแก 
ธรรมชาติของแตละบุคคล  สถานการณตางๆในสิ่งแวดลอม และ ความเขมของแรงจูงใจ (อารีย 
พันธมณี, 2540) ดังนี้ 

1. ธรรมชาติของแตละบุคคล มีความแตกตางกันและเปนเอกลักษณของตนเอง ซึ่งมีผล
ทําใหแรงจูงใจของแตละคนแตกตางกัน ไดแก  

1.1 แรงขับ ทั้งแรงขับที่เกิดขึ้นจากภายในรางกายและแรงขับที่เกิดขึ้นจากภายนอก
รางกาย เชน ความหิว  สภาวะความกดดันจนทําใหบุคคลเกิดความตึงเครียด 

1.2 ความวิตกกังวล ซึ่งมีผลตอการเรียนรูและพฤติกรรมของคน ผลจากการศึกษา
พบวากลุมที่มีความวิตกกังวลสูงมากมักจะมีการกระทําหรือพฤติกรรมดอยกวากลุมที่ไมมีความ
วิตกกังวล สวนกลุมที่มีความวิตกกังวลนอยควรไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา 

2. สถานการณตางๆในสิ่งแวดลอม เปนองคประกอบหน่ึงที่มีผลทําใหแรงจูงใจของแต
ละคนแตกตางกัน ซึ่งไดแก 

2.1 การแขงขัน มี 2 ลักษณะ คือ การแขงขันกับตัวเอง ซึ่งเปนความปรารถนาของ
บุคคลที่ตองการทําใหตนเองดีขึ้นดวยความเต็มใจ ไมมีใครบังคับใหเกิดพฤติกรรม และการแขงขัน
กับบุคคลอื่น ซึ่งเปนความรูสึกที่ตองการเอาชนะผูอ่ืน จึงพยายามทําทุกวิถีทางที่ทําใหตนเองชนะ
หรือเหนือกวาคนอื่น 

2.2 ความรวมมือ เปนองคประกอบที่ มีผลตอแรงจูงใจในลักษณะของการมี
พฤติกรรมแบบประนีประนอมรวมมือชวยเหลือกัน เพ่ือใหงานหรือพฤติกรรมที่ปรารถนาสําเร็จ
ดวยดี 

2.3 การตั้งเปาหมาย เปนองคประกอบที่สําคัญที่มีผลตอแรงจูงใจในการที่จะแสดง
พฤติกรรมตางๆ ทั้งนี้เพราะการตั้งเปาหมายในชีวิตทําใหคนมีความพยายามที่กระทําสิ่งตางๆ
เพ่ือใหไดรับความสมหวังในเปาหมายที่ตั้งไว 
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2.4 ความทะเยอทะยาน เปนการตั้งความหวังที่สูงซ่ึงจะทําใหคนเกิดความตั้งใจและ
พยายามอยางมากที่จะทําใหตนเองไดรับความสําเร็จตามที่หวังไว การตั้งความหวังไวสูงเกิน
ความสามารถหากไมไดรับความสําเร็จตามที่หวังไวอาจทําใหเกิดความทอถอยได 

3. ความเขมของแรงจูงใจ เปนองคประกอบหนึ่งที่มีผลทําใหแรงจูงใจของแตละคน
แตกตางกัน ความเขมของแรงจูงใจจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการเสริมแรง และความสนใจของแต
ละคน 

การเสริมแรง หมายถึงสิ่งเราที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาหรือการเลิก
พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา การเสริมแรงอาจทําไดโดยการใหรางวัล การชมเชย หรือการลงโทษ 

ความสนใจของแตละคน เปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงมีผลทําใหคนจะกระทํา
พฤติกรรมตางๆไดดีเพียงใด สิ่งที่ทําใหความสนใจของแตละคนแตกตางกัน ไดแก ความถนัดหรือ
พรสวรรค ซึ่งเปนความสามารถที่มีอยูในตัวคนมาแตกําเนิด  นอกจากนี้การที่คนไดรับความสําเร็จ
จากการกระทําอยางใดอยางหนึ่งอาจทําใหเกิดความสนใจในสิ่งนั้นได  

ปจจัยจูงใจ เปนองคประกอบที่มีอิทธิพลหรือเปนตัวกระตุนที่กอใหเกิดแรงจูงใจ ปจจัยที่
สําคัญที่ทําใหเกิดแรงจูงใจสรุปได 6 ประการ ไดแก ความตองการ แรงขับ สิ่งลอใจ การตื่นตัว 
ความคาดหวัง และการตั้งเปาหมาย ดังนี้ (พงศ หรดาล, 2540) 

1. ความตองการ (Need) ความตองการเปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดแรงจูงใจซ่ึงมีอิทธิพล
ทําใหคนเราแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมาย ความตองการของมนุษยในแงพุทธ
ศาสนาตามทัศนะของ ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2546) แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ความ
ตองการภายใน และความตองการภายนอก  

ความตองการภายใน ไดแกความตองการสัจธรรมในตนเองและความตองการไมยึด
ม่ันถือม่ัน เปนความตองการขั้นสูงของมนุษยที่ตองการจะพัฒนาและสั่งสมคุณธรรมขึ้นในจิต  
ปรารถนาที่จะเปนคนดีที่สุดเทาที่จะทําได ไมปลอยใหจิตไหลเลื่อนไปตามสายธารแหงกิเลสตัณหา 
โดยพยายามฝกฝนตนเองใหเสียสละและมีความรับผิดชอบ  

ความตองการภายนอก ไดแกความตองการที่พุทธทาสภิกขุเรียกวา กิน กาม เกียรติ 
แบงเปน 3 กลุม   ซึ่งไดแก 

1. ความตองการพื้นฐาน ไดแกความตองการในปจจัย 4 ตามหลักธรรมในพุทธ
สาสนา ซึ่งไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และความตองการเครื่องบํารุง
ความสุขตางๆ 

2. ความตองการทางเพศ ไดแก ความตองการความรัก  และการเปนเจาของ 
3. ความตองการชื่อเสียง เกียรติยศ ตําแหนงหนาที่การงาน และการยกยองในสังคม 

ในแงจิตวิทยานักจิตวิทยาบางกลุมแบงความตองการออกเปน 2 ประเภท ไดแก ความ
ตองการทางกาย  และความตองการทางจิตหรือสังคม (จิราภา เต็งไตรรัตน, 2544) 
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ความตองการทางกาย เปนความตองการเพื่อการมีชีวิต เชน ความตองการในปจจัย 4  
ความตองการทางเพศ ความตองการพักผอน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ถาอยูในสภาพที่ขาด
จะกระตุนใหเกิดกิจกรรม ขวนขวายที่จะสนองความตองการ 

ความตองการทางจิตหรือทางสังคม นอกจากความตองการทางกายแลวยังมีความ
ตองการทางจิตที่คอยผลักดันพฤติกรรมของคนเราที่แสดงออกถึงการเสาะแสวงหาสิ่งที่ตองการ
อ่ืนๆ เชน ตองการความรัก ความมั่นคง ความปลอดภัย ความสําเร็จในชีวิต ตองการตําแหนงทาง
สังคม   

ทฤษฎีแรงจูงใจเกี่ยวกับความตองการของมนุษย มีหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีลําดับขั้น
ความตองการของ Maslow ทฤษฎีของ Alfred Adler ทฤษฎีของ McClelland ซึ่งกลาวถึงความ
ตองการของมนุษย ดังนี้ 

ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow (อางถึงใน จิราภา เต็งไตรรัตน, 2544) เชื่อ
วาความตองการของมนุษยมี 5 ขั้น ความตองการทั้ง 5 ขั้นมีการเรียงลําดับจากขั้นต่ําสุดไปหาขั้น
สูงสุด มนุษยจะมีความตองการในขั้นต่ําสุดกอน เม่ือไดรับการตอบสนองความตองการในขั้นน้ีแลว
จึงจะเกิดความตองการขั้นสูงได ความตองการทั้ง 5 ขั้น เรียงตามลําดับดังนี้ 

1. ความตองการดานสรีระ เปนความตองการที่จะตอบสนองแรงขับทางกายเพื่อ
ความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย 

2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย เปนความตองการที่หลักประกันในชีวิต เชนมี
อาชีพที่ม่ันคง ไมปรารถนาจะเผชิญกับความไมแนนอนในการดําเนินชีวิต เชน การสูญเสีย
ตําแหนง การขาดแคลนทรัพยสิน  

3. ความตองการความรักและสังคม เปนความตองการที่จะเปนที่ รักและมี
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น 

4. ความตองการความนิยมนับถือในตน เปนความตองการที่จะมองตนเองวามี
คุณคา และตองการใหผูอ่ืนๆยกยอง นับถือ ตองการมีเกียรติ 

5. ความตองการพัฒนาศักยภาพของตน เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ที่
ปรารถนาจะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตน ตองการที่จะเปนคนดีที่สุด ตองการที่จะ
ไดรับความสําเร็จตามเปาหมายในชีวิต 

ทฤษฎีของ Alfred Adler (อางถึงใน ราตรี พัฒนรังสรรค, 2542) แบงความตองการของ
มนุษยออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

1. ความตองการเกี่ยวกับการดํารงชีวิต เปนความตองการทางวัตถุ เชนอาหาร 
เครื่องนุงหม เงินเดือน  

2. ความตองการเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  เปนความตองการที่ จะ มี
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น  

3. ความตองการพัฒนาหรือความตองการเจริญกาวหนา เปนความตองการสูงสุดที่
จะพัฒนาตนเองในดานตางๆ เชน ความสามารถ รวมถึงความตองการความสําเร็จในชีวิต 
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สวนทฤษฎีของ McClelland (อางถึงใน จิราภา เต็งไตรรัตน, 2544) เนนถึงความ
ตองการมี 3 ประการ ไดแก  

1. ความตองการทางอํานาจ  เปนความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน สามารถ
สั่งการใหผูอ่ืนกระทําตามเพื่อจุดมุงหมายของตนและของสวนรวม 

2. ความตองการเปนที่ชอบพอ  เปนความตองการที่จะอยูกับคนอื่นมีความสัมพันธที่
ดีกับคนอื่น ไมถูกปฏิเสธจากคนอื่น 

3. ความตองการความสําเร็จ  เปนความตองการที่ทํางานหรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหดี
ที่สุดจนสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ความสําเร็จมีผลทําใหเกิดความตองการพัฒนาวิธีการและ
ผลงานใหดียิ่งขึ้น ความตองการความสําเร็จน้ันเกิดขึ้นไดจากการไดรับการฝกฝนความเปนอิสระ
ของตนตั้งแตเด็กๆ การฝกฝนนี้จะเกิดขึ้นทั้งในครอบครัวและโรงเรียน  

2. แรงขับ (Drive) หมายถึง ความกังวลหรือความเครียดที่เกิดจากความตองการที่จะให
บรรลุความปรารถนาหรือใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการ (หลุย จําปาเทศ, 2535) ความกังวลหรือ
ความเครียดนี้จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับความปรารถนาหรือความตองการวามีมากนอยเพียงใด
เม่ือเกิดความตองการแลวจะทําใหเกิดความกระวนกระวายหาชองทางที่จะบําบัดความตองการให
หายไป แรงขับมีทั้งสวนดีและสวนไมดี สวนที่ดีคือทําใหคนมีความทะเยอทะยาน สวนที่ไมดีคือถา
แรงขับมากเกินไปจะทําใหเปนคนที่มีลักษณะเครียด อมทุกข ซึ่งมีผลกระทบตอรางกายและจิตใจ 

3. สิ่งลอใจ (Incentive) เปนสิ่งเราภายนอกที่เปนตัวกระตุนหรือชักนําใหเกิดการกระทํา
ซึ่งนําไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว หรือยับยั้งไมใหเกิดพฤติกรรม สิ่งที่นํามากระตุนพฤติกรรมหรือสิ่ง
ลอใจอาจจะเปนเงิน หรือสิ่งลอใจที่ไมใชเงิน เชน การแขงขัน การใหรางวัล การทําใหเกิด
ความรูสึกวามีความสําคัญ พฤติกรรมบางอยางอาจเกิดขึ้นภายใตการควบคุมของสิ่งเราหรือเหตุ
กระตุนใจมากกวาที่จะเกิดจากแรงขับ เชน คนที่หิวเกิดจากแรงขับ สวนคนที่ไมรูสึกหิวอาจถูก
กระตุนใหเกิดความหิวได เม่ือเห็นอาหารที่นารับประทานในรานอาหาร ในกรณีนี้สิ่งลอใจคือ
อาหารที่นารับประทานสามารถกระตุนความหิวได  สิ่งเราอยางเดียวกันอาจไดรับการตอบสนองที่
ไมเหมือนกันขึ้นอยูกับผูถูกจูงใจวาสนใจ พอใจหรือเห็นคุณคาของสิ่งเรานั้นมากนอยเพียงใด ดัง
จะเห็นไดจากการศึกษาของ Atkinson และ Birch (อางถึงใน ประสาท อิศรปรีดา, 2538) ที่ศึกษา
จนทําใหไดสูตรที่แสดงแนวโนมที่มุงจะทํางานใหเกิดความสําเร็จ ซึ่งสรุปไดวาการมุงใหไดรับ
ความสําเร็จจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับผลคูณของตัวแปร 3 ตัว ดังสูตร 

    Ts = Ms x Ps x Is 
    เม่ือ Ts แทน แนวโนมที่จะประสบผลสําเร็จ 
          Ms แทน แรงจูงใจที่จะทําใหสําเร็จ 
          Ps แทน ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จ 

                  Is  แทน คุณคาของความสําเร็จหรือสิ่งลอใจ และ Is = 1 – Ps 
4. การตื่นตัว (Arounsal) เปนภาวะที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาทั้งทางกายและทางจิต 

เม่ืออยูในภาวะตื่นตัว จะมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง อัตราการเตนของหัวใจ ความดันโลหิต 
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และอัตราการหายใจ ทําใหสมองพรอมที่จะคิด ขณะเดียวกันจิตใจก็อยูในภาวะเตรียมพรอมที่จะ
แสดงพฤติกรรม  การตื่นตัวจะเกิดผลดีตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ปจจัยที่ทําใหคนตื่นตัวมีทั้งสิ่ง
เราภายในและสิ่งเราภายนอก ซึ่งไดแกลักษณะสวนตัวของแตละคน เชน บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย
ของแตละคน สิ่งเราที่เหมาะสมและแปลกใหม เชน บริการที่แปลกใหม ประโยชนใชสอยใหมๆจะ
ชวยกระตุนใหคนเกิดการตื่นตัว นอกจากนี้การเตือนย้ําความทรงจําก็มีผลทําใหเกิดการตื่นตัวได
เชนกัน 

5. ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึง การคาดการณถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น จากการตั้ง
ความปรารถนาหรือพยากรณไวลวงหนา ความคาดหวังมีความสําคัญที่ทําใหคนมีแรงจูงใจและมี
ความตั้งใจที่จะทํางานอยางใดอยางหนึ่งจนประสบผลสําเร็จ ดังจะเห็นไดจากทฤษฎีความคาดหวัง
ของ Victor Vroom (อางถึงใน ราตรี พัฒนรังสรรค, 2542) มีการกําหนดสูตรแสดงความสัมพันธ
ระหวางแรงจูงใจและความคาดหวัง ดังนี้   

แรงจูงใจ = ระดับความรูสึก x ความคาดหวัง  
ระดับความรูสึก หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้น

จากการกระทํา โดยกําหนดเปนมาตราสวนประมาณคา จากไมชอบมาก ถึง ชอบมาก มีคา ตั้งแต –
1 ถึง +1 ดังนี้ ไมชอบมาก มีคา –1.0  

ไมชอบ มีคา –0.5 
เฉยๆ มีคา 0 
ชอบ มีคา +0.5 
ชอบมาก มีคา +1.0   

 จากสูตรขางตนจะเห็นวาความรูสึกชอบหรือไมชอบและความคาดหวังมีผลตอ
แรงจูงใจ ถามีความรูสึกชอบในกิจกรรมหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและมีความคาดหวังตอสิ่งที่จะเกิดขึ้นสูง 
จะทําใหแรงจูงใจสูงดวย 

นอกจากนี้จากการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวัง (ถวิล ธาราโภชน, 2526) พบวา 
ความคาดหวังของบุคคลอื่นจะมีอิทธิพลตอกําลังใจในการปฏิบัติงานของผูที่ไดรับการคาดหวัง
อยางมาก เชน พอแมคาดหวังวาเม่ือลูกเรียนจบและมีงานทําเปนหลักแหลง ลูกจะตองเปนคนขยัน
ทํางานเพื่อสรางอนาคตใหม่ันคง ซึ่งลูกผูถูกคาดหวังก็มักจะมีแนวโนมที่จะทําตัวใหเปนไปตาม
ความคาดหวังของพอแม 

6. การกําหนดเปาหมาย (Goal Setting) เปนการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายของ
การกระทําหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญที่มีผลตอแรงจูงใจใหบุคคลมี
ความพยายามที่จะกระทําสิ่งตางๆใหบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งความหวังไว บุคคลที่มีเปาหมายใน
ชีวิตและมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะบรรลุถึงเปาหมายนั้น ยอมสามารถกระตุนพลังภายใน
มาใชประโยชนเพ่ือการสรางชีวิตและอนาคตได (ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2546) การกําหนด
เปาหมายจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม   การกําหนด
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เปาหมายในระดับกลางและมีแนวโนมวาจะประสบผลสําเร็จในอนาคตอันใกลจะมีผลทําใหเกิด
แรงจูงใจที่ดี กวาการกําหนดเปาหมายสูงหรือต่ําเกินไป 

เทคนิคการจูงใจ 
การจูงใจสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคได ซึ่งตองใชเทคนิคการจูงใจ วิธีการ

ที่นักจิตวิทยาการศึกษารับวาสามารถกระตุนใหแรงจูงใจสูงขึ้น ไดแก การใหรางวัล การทําให
ไดรับความสําเร็จ การใหคํายกยองชมเชย การแขงขัน การทําใหทราบความกาวหนาของตน การ
ทําใหไดรับความรูและระสบการณใหม ตามแนวคิดของ ทองจันทร หงศลดารมภ ( 2548) และ 
ปรียาภรณ วงศอนุตรโรจน (ม.ป.ป.) เห็นวาในการกระตุนใหผูถูกจูงใจมีแรงจูงใจสูงขึ้น ควรใช
เทคนิคดังตอไปน้ี 

1. การใหรางวัล รางวัลเปนสิ่งกระตุนที่ทําใหคนมีมานะพยายามที่จะทํางานหรือเรียน
ใหดีขึ้น รางวัลสามารถใชเปนเครื่องกระตุนใหเกิดแรงจูงใจได เพราะรางวัลทําใหเกิดความพอใจ
และสมหวังในความตองการหลายอยาง รางวัลที่ใหอาจเปนในรูปสัญลักษณบางอยาง เชน เหรียญ
ทองสําหรับผูชนะการแขงขันกีฬา หรือคะแนนเรียนที่ไดรับสูง เปนตน รางวัลอาจจะเปนในรูป
สิ่งของ วัตถุ เชน เงิน หรืออาจจะเปนการออกทาทางหรือคําพูดที่ยกยอง ยอมรับ ใหเกียรติให
ความสําเร็จ เปนตน การใหรางวัลที่ดีนั้น จะตองใหเพ่ือสรางความสนใจใหเกิดในตัวนักศึกษา เปน
การใหเพ่ือแนะวาบัดนี้นักศึกษากําลังเดินไปถูกทาง เปนการกระตุนใหเรียนสูงขึ้นในขั้นถัดไป 
ไมใชใหรางวัลแลวผูเรียนเลิกเรียน  

2. การทําใหประสบความสําเร็จ การที่บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบ
ความสําเร็จอยางดี จะทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานนั้น  และ
เกิดแรงกระตุนที่จะทํางานตอไป แตถาไมสําเร็จแลวก็จะเสียกําลังใจ  ดังน้ันการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู หรือกิจกรรมใดก็ตามควรเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของผูรวม
กิจกรรมที่จะทําใหสําเร็จได ไมยากหรืองายเกินไป จึงจะทําใหเกิดแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู
หรือการทํากิจกรรมอยางไดผล  

3. การใหคํายกยองชมเชย หรือการยอมรับนับถือ อาจเปนการแสดงความยินดี การ
ใหกําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่บงบอกถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อไดทํางานอยาง
หนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ หรือการแสดงทาทางยกยองชมเชย ซึ่งจะเปนเคร่ืองกระตุนใหเกิด
แรงจูงใจ ในกรณีที่การยกยองชมเชยไมสามารถกระตุนแรงจูงใจไดควรจะตองหาวิธีการจูงใจอยาง
อ่ืน คําตําหนิซึ่งอาจจะสามารถใชเปนเครื่องกระตุนใหแรงจูงใจไดสําหรับบางคน 

4. การแขงขันและการใหความรวมมือ การแขงขันเปนเครื่องกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ
ไดดี แตบางครั้งอาจเกิดผลเสียได ถาการแขงขันทําใหเกิดการเผชิญหนา ดังน้ันการที่จะใหมีการ
แขงขันที่ใหไดประโยชนจึงควรยึดหลักอยู 3 ประการ คือ  

4.1 การแขงขันควรเปนไปอยางฉันทมิตรระหวางสมาชิกดวยกันในกลุมเดียวกัน  
4.2 การแขงขันระหวางกลุม จะทําใหสมาชิกแตละคนในกลุมสมัครใจทํางานใหแก

กลุม จนกลุมประสบความสําเร็จ  การรวมมือกันทํางานเปนวิธีหน่ึงที่จะกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใน

DPU



 12 

การเรียนรูและการทํางาน การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสมาชิกในกลุมรวมกันทํางานและเรียนรู
รวมกัน จะเปนเครื่องกระตุนใหเกิดแรงจูงใจอยางสูง 

4.3 การแขงขันเพ่ือชนะตนเอง เชน ชนะผลการเรียน หรือชนะการเลนในคราวกอน
ของตน  

5. การทําใหทราบความกาวหนาของตน ในการเรียนรูหรือการทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งนักศึกษายอมอยากทราบผลของการกระทํานั้นอยางรวดเร็ว หลังจากที่ไดปฏิบัติการ
ไปแลว เม่ือทราบผลวาสิ่งที่ทําถูกตองก็จะเกิดความพอใจและไดเรียนรู และเม่ือทราบผลวาผิดก็จะ
ไดแกตัวใหถูกไดในเวลารวดเร็ว ทําใหเกิดเปนแรงกระตุนที่อยากจะเรียนรูหรือทํากิจกรรมตอไป  

6. การทําใหไดรับประสบการณและความรูใหมที่นาสนใจ ซึ่งจะเปนสิ่งกระตุนให
อยากเรียนรูอยูตลอดเวลา  

การวัดภาวะการจูงใจและแรงจูงใจ 
การวัดภาวะจูงใจไมสามารถวัดไดโดยตรง นักจิตวิทยาจึงคิดวิธีที่จะวัดปริมาณการจูงใจ

โดยการสังเกตและอนุมานพฤติกรรม วิธีวัดพฤติกรรมที่สําคัญมี 4 วิธี ดังน้ี (วิภาภรณ มาพบสุข, 
ม.ป.ป.) 

1. วัดจากการเลือกตอบสนองเปาหมายตางๆ เน่ืองจากความตองการและแรงขับอาจมี
มากกวาหนึ่งอยางในเวลาเดียวกัน ดังน้ันการเลือกตอบสนองความตองการจึงตองมีการเลือกสิ่งที่
ใหแรงจูงใจมากกวา  

2. วัดจากอัตราการเคลื่อนไหว หรือความกระตือรือรนในการแสดงพฤติกรรม 
3. วัดจากอัตราการกระทํากิจกรรม โดยพิจารณาวามีการใชความพยายามในการกระทํา

เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายมากนอยเพียงใด ถาไดรับการจูงใจมากก็ใชความพยายามมาก 
4. วัดจากการเอาชนะอุปสรรค ในขณะที่บุคคลเกิดแรงขับจะมีความพยายามทําเพื่อให

บรรลุเปาประสงค ซึ่งอาจจะมีอุปสรรค ถาไดรับการจูงใจมากพอก็พยายามเอาชนะอุปสรรคมาก
ดวย 

นอกจากจะวัดแรงจูงใจโดยวิธีดังกลาวแลว  ยังสามารถวัดแรงจูงใจโดยใชทฤษฎีความ
คาดหวังของ  Victor Vroom (อางถึงใน ราตรี พัฒนรังสรรค, 2542) ซึ่งมีการกําหนดสูตรแสดง
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและความคาดหวัง ดังนี้   

แรงจูงใจ = ระดับความรูสึก x ความคาดหวัง  
ระดับความรูสึก หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้น

จากการกระทํา โดยกําหนดเปนมาตราสวนประมาณคา จากไมชอบมาก ถึง ชอบมาก มีคา ตั้งแต –
1 ถึง +1 ดังนี้ 

ไมชอบเลย  มีคาเทากับ  -1 
ไมชอบ  มีคาเทากับ  -0.5 
เฉยๆ  มีคาเทากับ  0 
ชอบ  มีคาเทากับ  +0.5 
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ชอบมาก มีคาเทากับ +1 
 จากสูตรขางตนจะเห็นวาความรูสึกชอบหรือไมชอบและความคาดหวังมีผลตอ

แรงจูงใจ ถามีความรูสึกชอบในกิจกรรมหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและมีความคาดหวังตอสิ่งที่จะเกิดขึ้นสูง 
จะทําใหแรงจูงใจสูงดวย 

 
บทบาทของหองสมุดตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่มีประโยชนตอการสรรคสรางและรักษาวัฒนธรรมการเรียนรู 
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะดานการรูสารสนเทศและสงเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ ไมวาจะ
เปนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยซ่ึงมีแนวคิดในการจัด
การศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญและเปนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูรับผิดชอบการ
เรียนรูดวยตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนการศึกษาชวงที่
สําคัญในการที่จะสรางและพัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณของสังคมโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  การที่สังคมกําลังเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัลในปจจุบันทําให
พฤติกรรมการแสวงหาความรูของผูเรียนเปลี่ยนไปจากเดิม หองสมุดในฐานะที่เปนแหลงเรียนรูที่
สําคัญสําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา จําเปนตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ 
ไอซีทีเขามาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งดานการจัดการสารสนเทศและการใหบริการ
ความรูแกผูเรียน (ยืน ภูวรวรรณ, 2549) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศ
และความรูที่เกิดขึ้นมากมายไดอยางคุมคา มีประโยชนและยั่งยืน และสามารถเรียนรูตามความ
สนใจไดทุกเวลา ทุกสถานที่  

นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูตางๆไดดวยตนเองอยางตอเน่ืองและมีความสามารถที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิต ทําให
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากการรวบรวม จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
และใหบริการแบบตั้งรับ มามีบทบาทในการจัดการความรู ใหบริการเชิงรุกโดยยึดผูใชเปน
ศูนยกลาง และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของผูใชอยางแทจริง จากแนวคิดของ ยืน ภูวรวรรณ 
(2543)  กุลธิดา ทวมสุขและคนอื่นๆ (2548) พอจะสรุปบทบาทของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาได 
3 ประการ ดังตอไปน้ี 

1. การจัดการความรู   สําหรับหองสมุดในยุคดิจิทัลที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ทําใหการพัฒนาวิชาการดานตางๆกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหมีการใชขอมูลขาวสารซึ่งสื่อสารถึง
กันดวยความเร็วแสงไดอยางกวางขวาง มีผลใหมีองคความรูใหมๆเกิดขึ้นอยางมากตลอด 
นอกจากทําหนาที่จัดหารวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การคนควาวิจัยแลว บทบาทที่หองสมุดในยุคดิจิทัลควรจะทําเพื่อที่จะเปนแหลง
คนควาที่สามารถสนองตอบความตองการศึกษาคนควาของผูใชไดจากทุกที่ทุกเวลา ไดแก การทํา
หนาที่จัดการความรูซึ่งหมายถึงกระบวนการสรางความรู รวบรวม จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชงาน (ยืน ภูวรวรรณ, 2549) โดยพยายามที่จะทําใหสารสนเทศและองคความรูที่เกิดขึ้น
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อยางมากมายตลอดเวลา ใหอยูในรูปเอกสาร ขอความ สิ่งพิมพ หรือสื่อดิจิทัลเพ่ือใหสามารถ
ถายทอดสารสนเทศและองคความรูเหลานั้นออกมาในรูปแบบที่พรอมจะใชงานและเก็บรักษาใหคง
อยูได ซึ่งจะเปนประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรู หรือใชความรูรวมกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรูระหวางกัน อันจะทําใหหองสมุดเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบ มีเน้ือหาหลากหลายครอบคลุมความตองการศึกษาคนควาของผูใช 
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนและภาระกิจของมหาวิทยาลัย ที่สําคัญคือผูใชสามารถ
ศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสนใจไดจากทุกที่ ทุกเวลา  

2.การบริการเชิงรุก โดยการเขาถึงผูใช ใชกลยุทธลูกคาสัมพันธมีการสํารวจความ
ตองการและความพึงพอใจของผูใช มีบริการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุม บริการแบบเว็บเซอรวิส
และการเชื่อมโยงกับหองสมุดอ่ืน  

การใหบริการแบบเว็บเซอรวิสและการเชื่อมโยงกับหองสมุดอ่ืนมีความสําคัญสําหรับ
หองสมุดในปจจุบัน เน่ืองจากมีการจัดทําเนื้อหาสารสนเทศในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ทําให
หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น  จึงตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทการใหบริการจากรูปแบบเดิมซ่ึงเปนบริการแบบตั้งรับหรือรอใหผูใชเขามาใช
บริการในหองสมุดเปนการบริการแบบเว็บเซอรวิสบนเครือขายอินเตอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง
เปนบริการที่ทําใหผูใชเขาถึงความรูและขาวสารไดจากทุกที่ โดยผูใชเรียกใชงานผานเว็บเพจของ
หองสมุดที่มีสภาพการทํางานแบบอัตโนมัติและใชเครื่องคอมพิวเตอรหลายเครื่องหลายแบบ
ทํางานรวมกันแตละเครื่องใหบริการเฉพาะอยาง  เชนบริการหนังสือ บริการวีดิทัศนตามคําขอ 
(Vidio on demand) ซึ่งทําใหผูใชเขาถึงฐานขอมูลเพื่อแสวงหาความรูตามความตองการไดสะดวก
รวดเร็ว นอกจากนี้ควรมีการเชื่อมโยงกับหองสมุดอ่ืนเพ่ือดําเนินการรวมกันและมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสระหวางกันซ่ึงจะทําใหผูใชไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้น 

3. การสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากจะมีบริการพื้นฐานที่ดี ถูกตอง รวดเร็ว 
ทันเวลา ทันกับความกาวหนาของเหตุการณแลว หองสมุดควรมีบริการและกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูในลักษณะตางๆ เชน การสอนทักษะการรูสารสนเทศ ซึ่งไดแก ความสามารถในการ
กําหนดสารสนเทศที่ตองการ เขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ประเมินผลสารสนเทศ ใช
สารสนเทศที่ไดมาอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามกฎหมายและมีจริยธรรมเพื่อใหเกิดประสิทธิผล
และบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งถือเปนองคประกอบหลักและเปนพ้ืนฐานที่จะทําใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองไดอยางกวางขวางและเรียนรูไดตลอดชีวิต  การชี้แนะแหลงเรียนรูอ่ืนๆที่สอดคลองกับ
สาขาวิชาชีพ แนะนําสื่อการเรียนรูที่มีในหองสมุดเพื่อใหผูสอนใชประกอบการสอน (กุลธิดา ทวม
สุข, 2547) และรวมกับผูสอนในการจัดกิจกรรมดานวิชาการที่แปลกใหม นาสนใจหลากหลาย
รูปแบบ สามารถสรางนิสัยรักการอาน การใฝรูใฝเรียน ใฝหาขอมูลขาวสาร บริการและกิจกรรมที่
จัดขึ้นตองทําใหนักศึกษาไดรับการตอบสนองที่คุมคาตามที่คาดหวังมากที่สุด เพ่ือดึงดูดหรือ
สงเสริมการเขาใชหองสมุด และพัฒนานักศึกษาใหเปนผูรักการเรียนรูตลอดชีวิต (Small, 1997) 
นอกจากนี้ควรเปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษามีสวนรวมอยางตอเนื่อง  เชน การประกวดแนะนํา
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หนังสือดีที่นาสนใจ จัดรายการสื่อโสตทัศนเพ่ือการศึกษา จัดใหมีบริการคอมพิวเตอรชวยสอน 
การจัดนิทรรศการหนังสือใหมที่สวยงามสดุดตาซึ่งจะชวยดึงดูดความสนใจผูที่พบเห็นได จากการ
วิจัยเชิงทดลองของ จิราพรรณ อินทรพิชิตพงษ (2538) พบวาการจัดแสดงหนังสือมีผลทําใหการ
ยืมหนังสือของสํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลามีปริมาณสูงขึ้น ทั้งนี้บริการ
และกิจกรรมที่จัดขึ้นตองมีการเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาทราบอยาง
ทั่วถึง 

                  
ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด  

ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด หมายถึงองคประกอบที่มีอิทธิพล
หรือเปนตัวกระตุนที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด ในการวิจัยครั้งน้ีแบง
ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดออกเปน 3 ดาน ไดแก ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 
ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน และปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

1. ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา  
เน่ืองจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาชวงที่สําคัญของชีวิต เพราะเปน

การศึกษาที่จะสรางและพัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณของสังคม การสรางคนในระดับนี้นอกจากจะ
สรางใหคนสามารถออกไปทํางานทันทีที่จบการศึกษาแลว ยังจําเปนตองสรางใหเปนพลเมืองดีที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม (ไพฑูรย สินลารัตน, 2543) ดังน้ันผูเรียนในระดับนี้จึงจําเปนตองเรียน
อยางมีเปาหมาย สามารถเลือกวิธีการที่ถูกตองและมีจริยธรรมในการที่ทําใหไดรับความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว มีความตั้งใจที่จะเรียนเพ่ือใหไดความรูอยางลึกซึ้ง โดยตระหนักวาการเรียนใน
ระดับนี้จําเปนตองรูวิธีที่จะเรียนรูดวยตนเอง (How to Learn) เพ่ือใหเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดชีวิต พรอมที่จะทํางานหนักและทุมเทเวลาใหกับการเรียนไดอยางเต็มที่ ใฝรู
และพรอมที่จะแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองจากหองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือที่จะเปนบัณฑิตที่มีความรูจริงและรอบรูในวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะในการเรียนรู การ
คิดวิเคราะห สังเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ มีทักษะในการคนขอมูลและใชเทคโนโลยี มี
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพประสบผลสําเร็จทั้งดานการเรียน การประกอบอาชีพ และความสําเร็จใน
ชีวิต เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม  

2. ปจจัยจูงดานการเรียนการสอน 
ปจจัยดานการเรียนการสอนที่ มีความสําคัญตอการพัฒนาผู เ รียนใหมีความรู

ความสามารถในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูดวยตนเองตามแนวคิดในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรู
ดวยตนเองและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตนั้น ประกอบดวยปจจัยหลัก 2 ปจจัย ไดแก หลักสูตรและ
วิธีจัดการเรียนการสอนซึ่งตองมีความทันสมัย และผูสอนซึ่งตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผู
ถายทอดความรูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  
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หลักสูตรและวิธีจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากองคความรูในวิชาตางๆตลอดจน
ทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ความรูความสามารถและทักษะที่ไดรับในขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลาสมัยอยางรวดเร็วตาม
สภาวะการเปลี่ยนแปลง ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจึงตองเนนหลักสูตรที่มีความ
ทันสมัย  ตรงกับความตองการของผูเรียนและตลาดงานโดยคํานึงถึงแนวโนมในอนาคต (การ
เสวนา ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในประเทศไทย, 2543) และเนน
หลักสูตรที่สามารถสรางความรูความสามารถในการเรียนรู เนนวิธีจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและสามารถนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งจะทําใหนักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนตนเอง
ตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไดแมจะสําเร็จการศึกษาไปแลวก็ตาม 

ผูสอน  จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
หลักการของการศึกษาตลอดชีวิตมีความความสอดคลองกันในเรื่องบทบาทของผูสอน โดยเห็นวา
ผูสอนควรลดบทบาทในการถายทอดความรูลง แตเปลี่ยนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
ใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ปลูกฝงนิสัยใฝรู ใฝเรียน เปนแหลงขอมูลที่สําคัญของผูเรียน คอยชี้แนะ 
จูงใจ ใหกําลังใจ ปลุกเราและเสริมแรงใหผูเรียนคนหาคําตอบและแกปญหาดวยตนเอง จัดเตรียม
สื่อการเรียนที่เหมาะสม จัดสภาพการณและวางเงื่อนไขใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองไดอยางเต็ม
ศักยภาพโดยสนับสนุนใหผูเรียนมีสวนรวมอยางเต็มที่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนการ
สอน เพ่ือพัฒนาทักษะในดานการคนควาหาความรูดวยตนเอง (อาชัญญา รัตนอุบล, 2548) 
นอกจากนี้ผูสอนควรมีบทบาทในการชี้นําและเปนแบบฉบับการประพฤติปฏิบัติที่ดีในเรื่องเอาใจใส
ใฝรูดานวิชาการ ดานความมีจริยธรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับความเปนผูทรงความรูและ
ปญญา ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา จากผลงานวิจัยของ บุญศิริ 
อนันตเศรษฐ (2544) ที่วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนในระดับมหาวิทยาลัย พบวาเม่ือผูเรียนไดรับ
โอกาสใหมีสวนรวมในการเรียนรูมากขึ้น ผูเรียนที่มีพัฒนาการในดานการเรียนรูดวยตนเองสูงจะ
แสดงพฤติกรรมที่เปนคุณสมบัติของผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความภูมิใจในตัวเองที่มีสาเหตุเชื่อมโยงกับแรงจูงใจภายใน คือความพึงพอใจที่ตนเองสามารถ
พัฒนาไดถาพยายามอยางจริงจัง นอกจากนี้ยังพบวา ผูเรียนเชื่อวาผูสอนและวิธีการเลี้ยงดูใน
ครอบครัวสามารถสงเสริมใหเกิดปจจัยเหลานี้ได  ดังนั้นผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝง
นิสัยรักการเรียนรูและชวยสรางสรรคบรรยากาศที่จะสงเสริมหรือจูงใจใหเกิดการเรียนรู เผยแพร
แหลงเรียนรูและกระตุนใหผูเเรียนเขาไปใชประโยชนจากแหลงเรียนรูอยางตอเน่ือง  
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จากแนวคิดการปลูกฝงการเรียนรูดวยตนเองของเชาวลิต ตนานนทชัย (2547)  แนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทของผูสอน (ประสาท อิศรปรีดา, 2538) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต (อาชัญญา รัตนอุบล, 
2548) สามารถสรุปบทบาทที่สําคัญของผูสอนได 4 ประการ ดังตอไปน้ี  

1. การเปนผูถายทอดความรูหรือการสอน ผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัด
สภาพแวดลอมและเง่ือนไขในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนใฝเรียนใฝรู ซึ่งจะมีผลตอการเรียนรูดวย
ตนเอง ซึ่งนอกจากผูสอนจะตองมีความรูที่ลึกซึ้งในวิชาที่สอนและมีความรูที่ทันสมัยแลว ผูสอน
จะตองเพิ่มพูนความสามารถดานการเรียนรูของผูเรียนในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางมี
ประสิทธภาพ   โดยใชวิธีการถายทอดความรูที่หลากหลายทั้งการเรียนจากผูเชี่ยวชาญ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ การฝกปฏิบัติ การเรียนจากสื่อประเภทตางๆอยางกวางขวาง และเนน
กระบวนการเรียนรูเพ่ือฝกผูเรียนใหมีทักษะในการเรียน การแสวงหาความรู รูวิธีเรียนที่สามารถ
นําตนเองในการเรียนรูใหผสมกลมกลืนกับการดําเนินชีวิตได จากผลงานวิจัยของ อัญชลี ชาติกิติ
สาร (2542) ที่วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของคนไทย ซึ่งไดแก การ
เปนคนชางสังเกต ชางคิดและเปนนักปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวาการจัดประสบการณหรือจัด
สิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหบุคคลลงมือปฏิบัติดวยตนเองจะทําเกิดคุณลักษณะของคนชางสังเกต ชาง
คิดและเปนนักปฏิบัติ  

2. การเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตมีความความสอดคลอง
กันในเรื่องบทบาทของผูสอน โดยเห็นวาผูสอนควรลดบทบาทในการถายทอดความรูลง แต
เปลี่ยนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ปลูกฝงนิสัยใฝรู ใฝเรียน 
เปนแหลงขอมูลที่สําคัญของผูเรียน คอยชี้แนะ จูงใจ ใหกําลังใจ ปลุกเราและเสริมแรงใหผูเรียน
คนหาคําตอบและแกปญหาดวยตนเอง จัดเตรียมสื่อการเรียนที่เหมาะสม จัดสภาพการณและวาง
เง่ือนไขใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองไดอยางเต็มศักยภาพโดยสนับสนุนใหผูเรียนมีสวนรวมอยาง
เต็มที่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน จากการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธของบทบาท
อาจารยในการอํานวยความสะดวกในการเรียนรูกับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลของกนกวรรณ ทองฉวี (2545) พบวา บทบาทอาจารยในการอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูมีความสัมพันธกับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาพยาบาล 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. การเปนผูกระตุนหรือเราใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน  ความสามารถในการ
สรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนดัชนีชี้บงถึงประสิทธิภาพของผูสอนอีกอยางหน่ึง ประสาท 
อิศรปรีดา (2538) และสุรศักดิ์ หลาบมาลา (2524) การกระตุนหรือเราใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการ
เรียนสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชคําพูดโนมนาวใจ การทาทายความอยากรูอยากเห็นการ
ทาทายใหผูเรียนเกิดความตองการเอาชนะ สําหรับวิธีการกระตุนแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียน
ตามแนวคิดของ เดวิส (Davis, 1999) นั้น เห็นวาผูสอนควรจะใหงานที่ไมงายและไมอยากเกินไป
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ที่ผูเรียนจะทําใหสําเร็จได ใหคําติชมหรือขอมูลปอนกลับในทางบวกเพื่อใหผูเรียนเชื่อม่ันวา
สามารถทําใหดีขึ้นได และทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองเปนสมาชิกที่มีคุณคาของสังคมแหงการ
เรียนรู 

4. การเปนแมแบบหรือเปนตัวอยางทั้งในการประพฤติปฏิบัติที่ดีในเรื่องเอาใจใสใฝรู
ดานวิชาการ ความมีจริยธรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับความเปนผูทรงความรูและปญญา ซึ่ง
จะมีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา  ถาผูสอนมีความกระตือรือรนหาความรู 
ศึกษาคนควาจากหองสมุดและแหลงเรียนรูอยางตอเน่ือง มีคุณธรรม ปฏิบัติตนถูกตองเหมาะสม
กับประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม ก็จะเปนแมแบบที่ดีที่จะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนใน
การศึกษาหาความรูและถือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต  

3. ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงสารสนเทศที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม

กระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางซึ่งมุงสงเสริมให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ ทําใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมี
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูตามอัธยาศัย มีระบบที่เอ้ือตอการคนควาดวยตนเองที่ผูใชสามารถ
ใชคอมพิวเตอรในการเขาถึงขอมูลทั้งภายในและภายนอกไดอยางสะดวก  มีการจัดอาคารสถานที่
สวยงาม สงบเรียบรอย เชิญชวนใหเขาใช มีสิ่งแวดลอมที่ดี เชน แสงสวางที่พอเหมาะ อุณหภูมิที่
เย็นสบาย มีการระบายอากาศอยางพอเพียง มีการจัดที่นั่งอานที่เหมาะสม ใหบริการและแนะนํา
ชวยเหลือผูใชเกี่ยวกับแหลงขอมูลและทักษะการรูสารสนเทศอยางเต็มใจดวยทาทีที่สุภาพ ทั้งนี้
เพ่ือที่จะจูงใจใหผูใชเขาใชประโยชนจากทรัพยากรของหองสมุดและบริการตางๆอยางตอเนื่อง ซึ่ง
จะทําใหเกิดนิสัยรักการศึกษาคนควาดวยตนเองและเรียนรูดวยตนเองไดตลอดชีวิต 

จากความตระหนักถึงบทบาทในการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพ่ือสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
มาตราที่ 24  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545, 2546)  ที่
ระบุใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยจัด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  ทําใหศูนยสนเทศและหอสมุดมีความ
มุงม่ันที่จะพัฒนาใหศูนยสนเทศและหอสมุดใหเปนหองสมุดยุคใหม เปนหองสมุดที่มีชีวิตที่
สามารถจูงใจผูใชใหเขาใชเพ่ือสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต และทําใหผูใชประทับใจ 
พึงพอใจ มีความสุขเม่ือเขาใชบริการ และกลับมาใชบริการอีก ซึ่งนอกจากจะดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรฐานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาแลว ศูนยสนเทศและหอสมุดยังมีการพัฒนาทั้งดาน
การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ  บริการและกิจกรรม อาคาร
สถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากร เพ่ือใหเปนหองสมุดยุคใหมที่มีชีวิตที่สามารถจูงใจ
ใหนักศึกษาเขาใชอยางตอเนื่องและเรียนรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  เรียนรูไดเต็มตาม
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ศักยภาพ โดยมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการดําเนินการในดานตางๆใหสอดคลองกับ
ลักษณะของหองสมุดสมัยใหมตามแนวคิดของ แมนมาส ชวลิต (2546) ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ 
(2548) ยืน ภูวรวรรณ (2543) วลัยลักษณ แสงวรรณกูล (2548) Schmidt, Janine  and Cribb, 
Gulcin  (2005) และ Bargellini, Maria Laura (2001) Bridge, Karl (2003) ดังนี้ 

3.1 การบริหารจัดการ การดําเนินการเพ่ือใหเปนหองสมุดมีชีวิตนั้น ควรมีการ
บริหารจัดการที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เนนการทํางานเปนทีม มีการประกันคุณภาพ การ
ประเมินผล ประเมินศักยภาพและความเปนไปไดของหองสมุด มีการวิจัยและนําผลการวิจัยมาใช
ปรับปรุงงาน มีการศึกษาผูใชและชุมชนในดานความตองการและความพึงพอใจ เพ่ือนําขอมูลมา
ใชในการวางแผนกลยุทธในการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูใช ตองสนใจผูที่ยัง
ไมเคยมาใชหองสมุด หาแนวทางหรือวิธีการจูงใจใหมีการใช ขณะเดียวกันก็ตองหาวิธีที่จะรักษาผู
ที่ใชอยูแลวใหมาใชบริการอยางตอเนื่อง มีความรวมมือระหวางหองสมุด มีความรวมมือระหวาง
อาจารยในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน การอาน 
การใชหองสมุดและการใชทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ิมความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการใชหองสมุดใหเหมาะสมเพื่อเพ่ิมความสะดวกใหแกผูใช  และ
มีการประชาสัมพันธเพ่ือใหผูใชบริการทราบวาหองสมุดมีบริการอะไรบาง และจะมีบริการอะไร
ใหมๆในอนาคต การบริหารจัดการหองสมุดยุคใหมนอกจากจําเปนตองดําเนินการเพื่อใหหองสมุด
เปนหองสมุดที่มีชีวิตแลว ยังจําเปนตองนํากลยุทธทางการตลาดมาใช เชน สรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางผูใชและบรรณารักษ การใหผูใชมีสวนรวมในกิจกรรมของหองสมุดมากขึ้น จากการวิจัย
ของสุวรรณ  อภัยวงศ (2534) และ บังอร คําประเทศ (2540) พบวา ระดับการใชกลยุทธทาง
การตลาดมีความสัมพันธกับปริมาณการใชสารสนเทศ  

3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินงานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน
ปจจุบันมีความจําเปนที่จะตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีทีเขามาใชในการ
จัดการความรู การใหบริการ และการเขาถึงความรูผานบริการแบบเว็บเซอรวิส ซึ่งจะทําใหผูใช
เขาถึงความรูไดจากทุกที่อยางทั่วถึงและเปนการใหบริการแบบถึงตัวเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใช โดยเฉพาะการสรางระบบภายในสําหรับคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต เสนทางเดินของ
การบริการขอมูลตองมีขนาดรองรับบริการได มีการวางโครงสรางระบบเครือขายเฉพาะที่ทั้งแบบมี
สายและไรสายเพื่อใหผูใชบริการสามารถใชคอมพิวเตอรขนาดเล็ก เชน พ็อกเก็ตพีซี ปาลม และ
โทรศัพทมือถือเขาถึงขอมูลไดสะดวกขึ้น นอกจากนี้หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน
จําเปนตองมีฮารดแวรที่ทันสมัย จัดเก็บขอมูลไดมาก มีระบบการแสดงผลดี สามารถแสดงผลได
ชัดเจน สวยงาม มีซอฟตแวรที่มีประสิทธิภาพทําใหเกิดความรวดเร็วในการจัดการและการบริการ 

3.3 ทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส  ที่อยูในสภาพดีไมชํารุด มีความ
ทันสมัย เนื้อหาสอดคลองกับการเรียนการสอนและภาระกิจของมหาวิทยาลัย  มีเน้ือหาที่
หลากหลายสามารถตอบสนองความตองการของผูใชในการพัฒนาตนเองทั้งในดานความรู เจตคติ 
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การดําเนินชีวิต และทักษะทางอาชีพ  มีปริมาณเพียงพอกับความตองการของผูใช นอกจากนี้การ
สรางเนื้อหาภายในที่นาสนใจของหองสมุดเองใหอยูในรูปของสื่อดิจิทัลหรือฐานขอมูลดิจิทัล   เชน 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธ ผลงานของผูสอน และเอกสารที่เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย การรวบรวม
และจัดกลุมทรัพยากรการเรียนรูบนอินเตอรเน็ตตามสาขาวิชาที่สอดคลองกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย มีความจําเปนสําหรับการบริการแบบเว็บเซอรวิสซึ่งเปนบริการที่ผูใชสามารถเขาถึง
ขอมูลไดจากทุกที่ ทุกเวลา และมีบทบาทสําคัญในการแลกเปลี่ยนขอมูลและการใหบริการผูอ่ืน  

3.4 อาคารสถานที่และบรรยากาศ นอกจากจะตองมีพ้ืนที่ใชสอยอยางเพียงพอ
ตามมาตรฐานของหองสมุด ทั้งพ้ืนที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและที่นั่งอาน มีความสวาง 
สะอาด สวยงาม สะดวก สบาย และปลอดภัยแลว หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัด
บรรยากาศทางกายภาพและตกแตงภายในใหเชิญชวนการเขาไปใชโดยสม่ําเสมอ  มีการจัดที่นั่งที่
เหมาะสมมีความเปนสวนตัว จัดแบงพ้ืนที่ตางๆใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการให
แยกจากกันอยางชัดเจนเพื่อไมใหการใชบริการแตละสวนรบกวนซึ่งกันและกัน เชน บริเวณที่
ตองการความเงียบ บริเวณที่ใชเสียงไดบาง บริเวณฟงเพลง มีหองประชุมเล็ก มีหองจัดกิจกรรม
แบบตางๆ มีที่จัดนิทรรศการ มีมุมสบาย มุมกาแฟ สิ่งเหลานี้จะชวยดึงดูดความสนใจของ
ผูใชบริการได 

3.5  บริการ บริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันนอกจากจะมีบริการ
พ้ืนฐานที่ดี ถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา ทันกับความกาวหนาของเหตุการณแลว ยังควรใหบริการเชิง
รุก มีบริการที่หลากหลายที่ทําใหนักศึกษาไดรับการตอบสนองที่คุมคาตามที่คาดหวังมากที่สุด 
เชน บริการแนะนําและชวยเหลือผูใชในดานการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศเพื่อใหผูใชสามารถ
เขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ บริการบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง 
บริการอานบทความที่จัดเก็บในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส บริการถายสําเนาบทความระหวางหองสมุด 
บริการสําเนาบทความตามที่ผูใชรองขอ บริการคอมพิวเตอรและโปรแกรมเพื่อฝกปฏิบัติและใช
งาน บริการโทรทัศนตามสาย บริการหองโสตทัศน บริการโสตทัศนูปกรณสําหรับการเรียนรูดวย
ตนเอง บริการซีดีและวีดิทัศนตามคําขอ (CD & VDO on Demand)  

3.6 บุคลากร เน่ืองจากบรรณารักษเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการศึกษาตลอดชีวิต 
บทบาทของบรรณารักษจะตองเปนผูมีหนาที่หลักในการใหบริการขอมูลแกบุคคล ชุมชน และ
สังคม  โดยมีหนาที่สอน ถายทอดหรือแนะนําชวยเหลือผูใชในการเขาถึงขอมูล รวบรวมขอมูลที่
ตองการ บรรณารักษยุคใหมจะตองมีความชํานาญทางสารสนเทศ มีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาการ
อาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย เพ่ือจะใหบริการแกผูรับบริการทุกเพศ ทุกวัย (นายิกา เดิดขุน
ทด, 2548) ตองรูภาวะการตลาดหรือความตองการของผูรับบริการ และจะตองศึกษาเพื่อใหเปนผู
มีความสามารถในการเจรจาและวิเคราะหความตองการของผูรับบริการเปนอยางดี สามารถ
อํานวยความสะดวกและมียุทธวิธีในการสืบคนสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมการ
ใหบริการที่ดี คือ ใหการตอนรับดวยใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส มีกิริยาวาจาที่สุภาพ เรียบรอย ให
ความสนใจและเอาใจใส กระตือรือรน ใหบริการดวยความถูกตองรวดเร็ว ไมแสดงความไมพอใจ 
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นอกจากนี้บรรณารักษและบุคลากรหองสมุดในยุคปจจุบันจําเปนตองพัฒนาตนเองใหมีวิสัยทัศนที่
กวางไกล มีแนวคิดที่แปลกใหม มีความเปนนักบริหาร มีความเปนนักจัดการ มีทักษะในทุกๆดาน 
ทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วลัยลักษณ แสงวรรณกูล, 2548) เชน การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร การจัดทําฐานขอมูล การออกแบบเว็บเพจ อินเทอรเนต มีทักษะดานการสอน การ
ถายทอดความรู มีความรูความสามารถในการทํางาน มีความรอบรูในทุกสาขาวิชามากพอที่จะ
บริหารจัดการและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วในการทํางาน 
(Bridges, 2003) มากพอที่จะใหบริการในเรื่องตางๆและใหความชวยเหลือผูใชไดเปนอยางดี  

แมวาศูนยสนเทศและหอสมุดจะพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเพ่ือที่จะใหเปน
แหลงเรียนรูที่สามารถเชิญชวนใหผูใชเขาไปศึกษาคนควาดวยตนเองอยางมีความสุข ไดรับ
สารสนเทศที่ตองการตามความคาดหวังและพึงพอใจกับบริการที่ไดรับ แตก็ยังมีการดําเนินการ
และบริการบางเรื่องที่ผูใชพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่งศูนยสนเทศและหอสมุดตองปรับปรุบ
ตอไปเพื่อใหผูใชพึงพอใจสูงสุด และปรารถนาที่กลับมาใชศูนยสนเทศและหอสมุดอีก บริการของ
ศูนยสนเทศและหอสมุดที่ผูใชพึงพอใจในระดับปานกลาง จากการศึกษาของ ฐิติมา ผดุงวงศเดช 
(2547) ดานอาคารสถานที่ วัสดุ  ครุภัณฑ บุคลากร และดานบริการ มีดังตอไปน้ี 

ดานอาคารสถานที่ สิ่งที่ผูใชพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก การควบคุมเสียง
รบกวนภายในหองสมุด การจัดพื้นที่สําหรับสืบคนขอมูลสารสนเทศ การจัดพ้ืนที่บริการโทรทัศน 
วดิีทัศน และเครื่องเสียง การจัดพื้นที่สําหรับบอรดวิชาการ บอรดขาวสาร และประชาสัมพันธ การ
จัดมุมนิทรรศการภายในหอสมุด การจัดพ้ืนที่สําหรับหนังสือดี หนังสือแนะนํา และหนังสือนาอาน 
การจัดพื้นที่สําหรับบริการน้ําดื่ม จํานวนหองน้ําและความสะอาดภายในหองน้ํา  

ดานวัสดุ สิ่งที่ผูใชพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก จํานวนวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ
โสตทัศนวัสดุตอจํานวนนักศึกษาที่มาใชบริการ จํานวนสื่อมัลติมีเด่ีย สภาพของหนังสือ สิ่งพิมพ
และตําราตางๆ สภาพของโสตทัศนวัสดุที่มีไวบริการเชน เทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี 

ดานครุภัณฑ สิ่งที่ผูใชพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก จํานวนที่นั่งเดี่ยวสําหรับ
ผูใชบริการนั่งคนควารายบุคคล จํานวนเครื่องมือและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆตอจํานวนผูมา
ใชบริการ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีไวบริการเพื่อใชสืบคนขอมูล จํานวนเครื่องเสียง โทรทัศน 
เครื่องเลนวีซีดี ฯลฯ จํานวนชั้นวางหนังสือพิมพและพจนานุกรม จํานวนบอรดขาวสารและบอรด
กิจกรรมที่ใชประชาสัมพันธในหองสมุด โตะพักหนังสือและชั้นวางของสําหรับผูใชบริการ   

ดานบุคลากร สิ่งที่ผูใชพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก จํานวนเจาหนาที่ที่ใหบริการ
แกผูใชบริการ ความมีกิริยามารยาท ยิ้มแยมแจมใสและเปนมิตรของเจาหนาที่ การใชถอยคําที่นา
ฟงและภาษาที่เขาใจงายในการสื่อสารกับผูมาใชบริการ ความกระตือรือรนและความเต็มใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ ความสามารถในการชวยแนะนําและคนหาขอมูลที่ตองการแกผูใชบริการ 
ความชํานาญในการสืบคนขอมูลและตอบคําถาม รูปแบบ แนวคิด และกิจกรรมตางๆในการ
สงเสริมและพัฒนาหอสมุดของเจาหนาที่ 
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ดานการบริการ สิ่งที่ผูใชพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก การใหบริการตอบคําถาม
รวมถึงการชวยแนะนําในการศึกษาคนควา การใหบริการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เชน แผน
พับ ใบปลิว จดหมายขาว การบริการจัดหาหนังสือและสิ่งพิมพตามความตองการและคําแนะนํา
ของผูใชบริการ การใหบริการจองทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการยืมเพ่ือใชศึกษาคนควาตอจาก
ผูอ่ืน การใหบริการยืมหนังสือระหวางหองสมุดและเครือขาย การบริการหนังสือสํารอง การ
จัดบริการคอมพิวเตอรสําหรับพิมพงานและอินเตอรเน็ต การใหบริการโทรทัศน โทรทัศนตามสาย
และเคร่ืองเสียง การจัดบริการถายสําเนาเอกสารภายในหอสมุด บริการตูรับคืนหนังสือนอกเวลา 
และการคิดคาปรับกรณีสงคืนหนังสือลาชากวากําหนด นอกจากนี้ พรวิทู โควสุวรรณ (2543) ได
ทําการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพบริการสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุดพบวา ชองวางระหวาง
ความคาดหวังกับความเปนจริงมีคาเปน –0.249 แสดงวา คุณภาพบริการสารสนเทศไมดีอยางที่
คาดหวังทั้งดานกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานความเชื่อม่ัน และดานการเขาถึงจิตใจ 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 

ขนิษฐา พละการ  (2544)  ศึกษาความตองการสารสนเทศและปญหาของผูใชบริการใน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จากกลุมตัวอยางซึ่งไดแก อาจารย นิสิตปริญญาตรี นิสิต
บัณฑิตศึกษา จํานวน 527 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 
ผลการวิจัยพบวา อาจารย นิสิตปริญญาตรี นิสิตบัณฑิตศึกษาเขาใชหองสมุดมากที่สุดในชวงวัน
จันทร – วันศุกร เวลา 8.00-16.00 น. อาจารยใชบริการยืมคืนหนังสือมากที่สุด นิสิตปริญญาตรีใช
บริการอินเตอรเน็ตมากที่สุด นิสิตบัณฑิตศึกษาใชบริการอานหนังสือมากที่สุด ดานความตองการ
พบวา อาจารยตองการหนังสือภาษาอังกฤษมากที่สุด นิสิตปริญญาตรี และนิสิตบัณฑิตศึกษา
ตองการหนังสือภาษาไทยมากที่สุด ดานปญหาพบวา อาจารยเห็นวาหนังสือภาษาอังกฤษมีนอย
เปนปญหามากที่สุด นิสิตปริญญาตรีเห็นวาระยะเวลาในการใหบริการอินเตอรเน็ตนอยเปนปญหา
มากที่สุด นิสิตบัณฑิตศึกษาเห็นวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการสืบคนสารสนเทศในหองสมุดมี
จํานวนนอยเปนปญหามากที่สุด 

จารุนีย วรรณสิทธิ์ (2539) ศึกษาการใชหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจํานวน 500 คน ไดแบบสอบถามคืนจํานวน 476 ชุด ผลการวิจัย
พบวา นักศึกษาทุกชั้นปเห็นวาสํานักหอสมุดมีความสําคัญตอการศึกษามาก และมีวัตถุประสงค
เพ่ือเขาไปอานหนังสือ ทบทวนรายวิชาที่เรียนและคนควาประกอบการเรียนตามหลักสูตร บริการ
ที่ใชมากที่สุดไดแกบริการยืมคืนหนังสือ สิ่งพิมพที่ใชมากที่สุดไดแกหนังสือตํารา เอกสาร
ประกอบการเรียน ชวงเวลาที่เขาใชมากที่สุดไดแกชวงระหวางชั่วโมงเรียน นักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับปานกลางในเรื่องปริมาณหนังสือสาขาตางๆ การจัดเก็บทรัพยากรหองสมุด 
บุคคลากรฝายบริการ ระเบียบขอบังคับและการใหบริการของสํานักหอสมุด ปญหาที่นักศึกษาพบ

DPU



 23 

มากไดแก หนังสือเลมที่ตองการมีผูอ่ืนยืมไป หนังสือมีจํานวนนอยไมเพียงพอกับความตองการ 
สวนขอเสนอแนะของนักศึกษาไดแกขอใหเจาหนาที่ดําเนินการกับนิสิตที่สงเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 

จิราพรรณ อินทรพิชิตพงศ (2538) ศึกษาผลการจัดแสดงหนังสือดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตอการยืมหนังสือในสํานักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สํานักหองสมุดและบรรณสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสํานักหอสมุด
กลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยวิธีการทดลอง ผลการวิจัย
พบวาคาเฉลี่ยของการยืมหนังสือกอนการจัดแสดงและหลังการจัดแสดงมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ การจัดแสดงหนังสือใหมมีผลทําใหการยืมหนังสือสูงขึ้น 
เม่ือจําแนกตามสถาบัน คาเฉลี่ยของการยืมหนังสือของสํานักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือกอนการจัดแสดงและหลังการจัดแสดงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ การจัดแสดงหนังสือใหมมีผลทําใหการยืมหนังสือสูงขึ้น แตคาเฉลี่ย
ของการยืมหนังสือของสํานักหองสมุดและบรรณสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
และสํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังกอนการจัดแสดง
และหลังการจัดแสดงไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กลาวคือ การจัดแสดง
หนังสือใหมไมมีผลทําใหการยืมหนังสือสูงขึ้น 

ฐิติมา ผดุงวงศเดช (2547) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของ
ศูนยสนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ บุคลากร 
และดานบริการ โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 4 จํานวน 565 คน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของศูนยสนเทศและหอสมุดโดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานอาคารสถานที่และดานวัสดุมีความพึงพอใจในระดับมาก สวนดานครุภัณฑ ดานบุคลากร และ
ดานการบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

ธารทิพย ศิริวัฒนรักษ (2534) ศึกษาการใชหองสมุดของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
เขตการศึกษา กรมอาชีวศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 
400 คน โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยนักศึกษาสวนใหญคือรอยละ 77.75 เขาใชหองสมุดเพื่อ
คนควาประกอบการทํารายงาน และเขาใชหองสมุดเม่ือมีเวลาวาง แรงจูงใจในการใชหองสมุด
ไดแก หองสมุดมีหนังสือและสิ่งพิมพที่นาสนใจ  

นพลักษณ ทองศาสตรา (2547) ศึกษาการใชทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 712 คน ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 
นักศึกษาปริญญาโทมีความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศเพื่อทํารายงาน สารนิพนธ 
วิทยานิพนธมากที่สุด ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชมากที่สุดไดแก หนังสือ ตํารา
เรียน หนังสืออางอิง รายงานการวิจัย สิ่งพิมพรัฐบาล วิทยานิพนธ และวารสารวิชาการภาษาไทย 
บริการที่ตองการใชมากที่สุดคือบริการตอบคําถามและชวยคนควา บริการอินเตอรเน็ต บริการ
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ฐานขอมูลสําเร็จรูป และบริการฐานขอมูลออนไลน ปญหาการใชทรัพยากรสารสนเทศที่พบมาก
ที่สุด ไดแก หนังสือใหมออกบริการลาชา หนังสือชื่อเ ร่ืองที่ตองการมีนอยฉบับ จํานวน
คอมพิวเตอรที่ใหบริการไมเพียงพอ และวารสารวิชาการมีนอย 

ผองพรรณ แยมแขไข (2536) ศึกษาความตองการใชทัพยากรสารสนเทศและบริการ
หองสมุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ หองสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
468 คน ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพเขาใชหอสมุดในจํานวนที่ไมแตกตางกัน 
นักศึกษาที่เรียนภาคปกติเขาใชหอสมุดมากกวานักศึกษาภาคพิเศษ ปญหาในการใชทรัพยากร
สารสนเทศและบริการที่พบมากที่สุดในการใชหนังสือคือมีวิทยานิพนธของสถาบันอ่ืนนอย ปญหา
ในการใชวารสารคือวารสารที่ตองการไมมีในหอสมุด สวนปญหาดานโสตทัศนวัสดุคือไมทราบวิธี
คนขอมูลจากโสตทัศนวัสดุ สวนปญหาในการใชบริการที่พบคือ หอสมุดไมใหยืมวิทยานิพนธออก
นอกหองสมุด ดานความตองการใหหอสมุดปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศและบริการคือ ตองการ
ใหเพ่ิมเติมทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือประเภทวิทยานิพนธมากที่สุด รองลงมาไดแกให
เพ่ิมวารสารตางประเทศ และตองการใหปรับปรุงบริการถายเอกสารมากที่สุด 

สุกัญญา แปนสุขเย็น  (2542) ศึกษาพฤติกรรมการใชหองสมุดของนิสิตปริญญาตรี 
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 270 คน ผลการวิจัยพบวานิสิตเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรูวิธีคนหา
สารนิเทศโดยการเรียนรูจากการปฐมนิเทศนิสิตใหมมากที่สุด รองลงมาคือการอานจากคูมือและ
จากการเรียนวิธีการใชหองสมุดในชั้นเรียน เขาใชหองสมุดโดยเฉลี่ย 1-4 ครั้งตอสัปดาห มากที่สุด 
และเขาใชในชวงเวลา 16.00 - 18.00 น. เหตุผลในระดับมากของการเขาใชหองสมุดคณะมีเพียง
ขอเดียวไดแก ใชเพ่ือคนควาประกอบการเขียนรายงาน นิสิตที่มีเพศตางกันมีเหตุผลในการใชไม
แตกตางกัน นิสิตที่มีชั้นปแตกตางกันมีเหตุผลในการใชแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
โดยที่นิสิตชั้นปที่ 3-5 มีเหตุผลในการใชสูงกวานิสิตชั้นปที่ 1-2 มีปญหาในการใชสูงสุดในระดับ
ปานกลาง 5 ขอแรก ไดแก หนังสือที่นิสิตใชกันมากมีจํานวนนอยเลม หนังสือภาษาไทยใน
สาขาวิชาที่ เกี่ยวของไมเพียงพอ คอมพิวเตอรที่ ใช เ พ่ือศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปในศูนย
สื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรูดวยตนเองมีนอย  

เสาวภา จารุสกุล  (2534) ศึกษาแรงจูงใจทางจิตวิทยาที่กระตุนใหนิสิตปริญญาตรีสาขา
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศประกอบการเรียน และ
ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศในดานจุดประสงคในการแสวงหาสารนิเทศ แหลงสารนิเทศ
ที่ใชและลักษณะของแหลงสารนิเทศที่คํานึงถึงในการแสวงหาสารนิเทศ ผลการวิจัยพบวา 
แรงจูงใจทางจิตวิทยาที่กระตุนใหใหนิสิตปริญญาตรีสาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเกิด
พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศประกอบการเรียนไดแก ความตองการความสําเร็จในวิชาชีพ 
ความตองการผลการเรียนดี ความตองการใหตนเปนที่ยอมรับของตนเอง ความตองการใหตนเปน
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ผูมีความรูกวางขวาง ความตองการใหตนเปนคนเฉลียวฉลาด และตองการใหผู อ่ืนยอมรับ 
จุดประสงคในการแสวงหาสารนิเทศประกอบการเรียนคือเพ่ือใชทํารายงานเปนอันดับแรก 
แหลงสารนิเทศทางการที่ใชเปนประจําไดแก สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สวน
แหลงสารนิเทศที่ไมเปนทางการที่นิสิตใชไดแก อาจารย และเพ่ือน จากการเปรียบเทียบ
แหลงสารนิเทศทั้งสองประเภท พบวานิสิตนิยมใชแหลงสารนิเทศที่ไมเปนทางการมากกวา
แหลงสารนิเทศที่เปนทางการ ลักษณะแหลงสารนิเทศที่นิสิตคํานึงถึงในระดับมากไดแก เปนแหลง
ที่ใกลตัว เขาถึงสารนิเทศไดงาย 

อําไพ ศิริธัญพงศ (2547) ศึกษาความตองการใชสารนิเทศของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 จํานวน 305 คน 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาความตองการใชสิ่งพิมพที่มีอายุ 1-3 ป มากที่สุด มีความตองการใชสื่อ
สิ่งพิมพและวัสดุไมตีพิมพในระดับปานกลาง มีความตองการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในระดับนอย 
ดานปญหาการใชสารนิเทศพบวาสารนิเทศในสํานักหอสมุดกลางมีจํานวนไมเพียงพอกับความ
ตองการใช และไมมีสารนิเทศตามที่นักศึกษาตองการใช 

อุไรวรรณ พะมณี (2534) ศึกษาสภาพและปญหาในการใชบริการหองสมุด ความพึง
พอใจและความตองการบริการหองสมุดคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยของอาจารยและ
นิสิต ผลการวิจัยพบวา อาจารยใชหองสมุดสัปดาหละครั้ง เพ่ือใชบริการยืมคืน สวนนิสิตใช
มากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห ในชวงที่ตองการคนควา และในวันที่ไมมีชั่วโมงเรียนเพ่ืออานและคน
วิทยานิพนธ โดยนิสิตใชสิ่งพิมพและเอกสารเพื่อทํารายงานประกอบการเรียน ปญหาที่จัดอยูใน
ระดับมากในการใชหองสมุดของอาจารยและนิสิตไดแก หนังสือทั่วไปอยูในสภาพเกาและชํารุด 
เน้ือหาไมทันสมัย วารสารฉบับใหมจัดบริการลาชามาก เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับคนฐานขอมูลมี
จํานวนนอย และขาดบรรณารักษประจํางานบริการตอบคําถามชวยการคนควา 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธวีิจัย 

การวิจัยเรื่องปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย มีประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรของการวิจัยครั้งน้ีไดแกนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 13,819 
คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 12,719 คน  ระดับปริญญาโทจํานวน 1,100 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี  2 กลุม ดังนี้ 
1. กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษากลุมเปาหมายสําหรับศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณเปน

กลุม (Focus Group Methodology) ไดจากนักศึกษาที่มีสถิติการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศในป
การศึกษา 2548 ตั้งแต 40 ครั้งขึ้นไป และยังมีการยืมในภาคเรียนที่ 2/2548 นักศึกษากลุมน้ีมี
ทั้งสิ้น 75 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 30 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 45 คน  จําแนก
ตามสาขาวิชาดังนี้  
 
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาที่มีสถิติการยมืตั้งแต 40 ครั้งขึ้นไป จําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

จํานวนนักศกึษา
รวม 

ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาตรี 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 17.78 9 30.00 17 22.67 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 37 82.22 21 70.00 58 77.33 

รวม 45 100.00 30 100.00 75 100.00 

 
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีสถิติการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศตั้งแต 40 ครั้งขึ้นไป 

จํานวน 45 คน เปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 คน เปนนักศึกษาสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 37 คน คิดเปนรอยละ  17.78 และ 82.22 ตามลําดับ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสถิติการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศตั้งแต 40 ครั้งขึ้นไป 
จํานวน 30 คน เปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 คน เปนนักศึกษาสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 21 คน คิดเปนรอยละ  30 และ 70 ตามลําดับ 

การสุมตัวอยางนักศึกษากลุมน้ีใชวิธีสุมอยางงาย โดยแบงนักศึกษาออกเปนสองกลุม
ตามสาขาวิชา ไดแก กลุมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมนักศึกษา
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลังจากนั้นสงจดหมายเชิญนักศึกษาเขารวมการประชุม
เพ่ือสัมภาษณและขอรับทราบความคิดเห็น จากการสงจดหมายเชิญนักศึกษาที่สุมไว 40 คน 
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ไดรับการตอบรับการเขารวมประชุม 18 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 คน เปนนักศึกษา
ระดับปริญญาโท 8 คน เปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน สาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15 คน  

2. กลุมตัวอยางสําหรับศึกษาโดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแกนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่ไดจากการเลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา 
(Quota Sampling) จํานวน 500 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 300 คน นักศึกษา
ระดับปริญญาโท 200 คน กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 300 คน จําแนกตามผล
การเรียนปจจุบันเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 นักศึกษามีผลการเรียนต่ํากวา 2.20 จํานวน คน 60 
คน กลุมที่ 2 นักศึกษาที่มีผลการเรียนตั้งแต 2.20 - 2.75 จํานวน 80 คน กลุมที่ 3 นักศึกษาที่มีผล
การเรียนมากกวา 2.75 จํานวน 160 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 200 คน จําแนกตามผลการ
เรียนปจจุบันเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวา 3.20 จํานวน คน 60 
คน กลุมที่ 2 นักศึกษาที่มีผลการเรียนตั้งแต 3.20 – 3.50 จํานวน 80 คน กลุมที่ 3 นักศึกษาที่มีผล
การเรียนมากกวา 3.50 จํานวน 60 คน 
 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดําเนินการดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาโดยวิธี Focus Group  โดยจัดประชุมและสัมภาษณ

นักศึกษากลุมเปาหมายที่ตอบรับการเขารวมประชุมเพ่ือรับทราบปจจัยจูงใจที่ทําใหนักศึกษาใช
ศูนยสนเทศและหอสมุด ทั้งปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน และปจจัย
จูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด ตามกรอบคําถามที่กําหนดไว  โดยจัดการประชุม 3 ครั้ง ครั้งที่ 
1 และครั้งที่ 2 จัดในวันเสารที่ 28 มกราคม 2549  เวลา 14.00 – 15.30 น. และ เวลา 16.00 – 
17.30 น. ครั้งที่ 3 จัดในวันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2549 เวลา 10.30 – 12.00 น.   

2. เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นและนําไปทดลองใชกอน
นําไปใชจริง โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 500 ชุด ใหแกนักศึกษากลุมตางๆ ตามจํานวนที่
กําหนดไว ไดรับคืนแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 407 ชุด คิดเปนรอยละ 81.40 เปน
แบบสอบถามของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท จํานวน 274 และ 133 ชุด คิดเปน
รอยละ 91.33 และ 66.50 ตามลําดับ เปนแบบสอบถามของกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาที่มีผล
การเรียนสูง นักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลาง และนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา  จํานวน 149 
160 และ 98 ชุด คิดเปนรอยละ 67.73  100.00 และ 81.67 ของจํานวนที่กําหนดไวในแตละกลุม 
ตามลําดับ  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก แบบสัมภาษณสําหรับนักศึกษากลุมเปาหมายที่เขา
รวมประชุม ตามภาคผนวก ก และแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากผลการศึกษาเอกสาร การ
วิจัย และการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุด ตามภาคผนวก ข 

แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะสวนตัวของนักศึกษา ประกอบดวยระดับ
การศึกษา ชั้นปที่กําลังศึกษา ผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ระดับ
การศึกษาที่คาดหวัง เปาหมายดานตําแหนงงาน ความคาดหวังของบิดามารดา ความคาดหวัง
ของครอบครัว ความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน และความถี่ในการใชหองสมุด 

    ลักษณะสวนตัวดานผลการเรียนปจจุบันของนักศึกษา แบงผลการเรียนออกเปน 3 
ระดับ ดังนี้ 

       ผลการเรียนสูง ไดแก คะแนนมากกวา 2.75 ในระดับปริญญาตรี หรือมากกวา 
3.50 ในระดับปริญญาโท 

       ผลการเรียนปานกลาง ไดแก คะแนน 2.20 – 2.75 ในระดับปริญญาตรี หรือ 3.20 – 
3.50 ในระดับปริญญาโท 

       ผลการเรียนต่ํา ไดแก คะแนนต่ํากวา 2.20 ในระดับปริญญาตรี หรือ ต่ํากวา 3.20 
ในระดับปริญญาโท 

  ลักษณะสวนตัวดานผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา แบงผลการเรียนที่
คาดหวังออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

       ผลการเรียนที่คาดหวังสูง  ไดแก คะแนน 3.00 ขึ้นไปในระดับปริญญาตรี หรือ 
3.50 ขึ้นไปในระดับปริญญาโท 

       ผลการเรียนที่คาดหวังปานกลาง ไดแก คะแนนมากกวา 2.50 แตไมถึง 3.00 ใน
ระดับปริญญาตรี หรือ มากกวา 3.20 แตไมถึง 3.50 ในระดับปริญญาโท 

       ผลการเรียนที่คาดหวังต่ํา ไดแก คะแนน 2.00 – 2.50 ในระดับปริญญาตรี หรือ 
3.00 – 3.20 ในระดับปริญญาโท 

เปาหมายดานตําแหนงงาน ความคาดหวังของบิดามารดา ความคาดหวังของ
ครอบครัว และความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน กําหนดคะแนนระดับความสําคัญ
ของเปาหมาย และระดับความคาดหวังแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้  

นอย เทากับ 1 
ปานกลางคอนขางนอย เทากับ 2  
ปานกลาง เทากับ 3  
ปานกลางคอนขางมาก เทากับ 4 
มาก เทากับ 5  
กําหนดเกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของเปาหมายดาน

ตําแหนงงาน ระดับความคาดหวังของบิดามารดา ระดับความคาดหวังของครอบครัว และระดับ
ความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน ดังนี้ 

คาเฉลีย่ 1.00 - 1.80 หมายถึง นอย 
คาเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถึง ปานกลางคอนขางนอย 
คาเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
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คาเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถึง ปานกลางคอนขางมาก 
คาเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถึง มาก 

ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด แบงเปน 3 
ดาน ดังนี้  
                1.  ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 

2. ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน 
3. ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากร

สารสนเทศ  ดานบริการและกิจกรรม ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  และดานผู
ใหบริการ 

ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ กําหนดคะแนนระดับ
ความสําคัญของปจจัยจูงใจ 5 ระดับ ดังนี้  

    นอยที่สุด  เทากับ 1 
    นอย  เทากับ 2 
    ปานกลาง เทากับ 3 
    มาก  เทากับ 4 
    มากที่สุด  เทากับ 5 
กําหนดเกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจดังนี้ 

คาเฉลีย่ 1.00 - 1.80 หมายถึง นอยมาก 
คาเฉลีย่ 1.81 - 2.60 หมายถึง นอย 
คาเฉลีย่ 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

    คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 
    คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

จากการทดลองใชแบบสอบถามกับนักศึกษาจํานวน 20 คน เปนนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ํากวา 2.20 จํานวน 6 คน นักศึกษาที่มีผลการเรียน 2.20 – 2.75 จํานวน 7 คน และนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนมากกวา 2.75 จํานวน 7 คน เพ่ือตรวจสอบความเขาใจภาษาและศัพทที่ใชในขอ
คําถาม และไดมีการปรับปรุงขอความในคําถามบางขอเพ่ือใหผูตอบเขาใจขอคําถามชัดเจนยิ่งขึ้น 
สําหรับการทดสอบความเชื่อถือไดในสวนของขอคําถามที่มีการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา
โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (วัฒนา สุนทรชัย, 2547) โดยใชโปรแกรม SPSS  
สรุปผลการวิเคราะหความเชื่อถือได ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม 

เร่ือง จํานวนขอ แอลฟา (Alpha) 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 25 0.92 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน 12 0.90 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 23 0.95 

รวม 60 0.96 

 
การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางแลว วิเคราะหปจจัยจูงใจและ
ปญหาขอเสนอแนะใหเปนหมวดหมู สวนขอมูลที่เก็บรวบรวมไดโดยใชแบบสอบถามดําเนินการ
บันทึกขอมูลในแฟมขอมูลที่สรางไวโดยใชโปรแกรม SPSS ตอจากนั้นจึงวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

1. ขอมูลลักษณะสวนตัวของนักศึกษา ดานระดับการศึกษา ผลการเรียนปจจุบัน ผลการ
เรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ระดับการศึกษาที่คาดหวัง และความถี่ วิเคราะหขอมูลโดยหาคา
รอยละ 

2. ขอมูลลักษณะสวนตัวของนักศึกษา เกี่ยวกับเปาหมายดานตําแหนงงาน ความ
คาดหวังของบิดามารดา ความคาดหวังของครอบครัว และความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือน
รวมงาน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย 

3. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ปจัยจูงใจดานการเรียนการสอน และปจจัย
จูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย 

4. ทดสอบสมมุติฐาน ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด
กับผลการเรียนปจจุบัน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาไคสแคว 

5. ทดสอบสมมุติฐาน ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด
กับผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยหาคาไคสแคว 

6. ทดสอบสมมุติฐาน ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด
กับระดับการศึกษาที่คาดหวัง วิเคราะหขอมูลโดยหาคาไคสแคว 

7. ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดแตละดาน 
แตละปจจัยกับลักษณะสวนตัวของนักศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือ
จบการศึกษา ระดับการศึกษาที่คาดหวัง เปาหมายดานตําแหนงงาน ความคาดหวังของบิดา
มารดา ความคาดหวังของครอบครัว และความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาไคสแคว 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

การนําเสนอผลการวิจัยเรื่องปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย แบงเปน 7 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะสวนตวัของนักศึกษา 
ตอนที่ 2  ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดและ

ความสัมพันธของปจจัยจูงใจกับลักษณะสวนตัวของนักศึกษา 
ตอนที่ 3  ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 
ตอนที่ 4  ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน 
ตอนที่ 5  ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 
ตอนที่ 6  ปจจัยจูงใจอ่ืนๆและขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
ตอนที่ 7  ผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณนักศึกษากลุมเปาหมาย 
 
ตอนที่ 1  ผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะสวนตวัของนักศึกษา ประกอบดวยตารางที่ 3 – 

ตารางที่ 12  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชัน้ปที่ศึกษาและผลการเรยีนปจจุบัน 

ชั้นปที่กําลงัศึกษา 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบัน 
รวม 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปริญญาโทอยูระหวางศึกษารายวิชา 
    ตามหลักสูตร 

38 30.89 55 44.72 30 24.39 123 30.20 

ปริญญาโทกําลังทําวทิยานพินธ 3 30.00 5 50.00 2 20.00 10 2.50 

ปริญญาตรีหลกัสูตรตอเน่ืองชั้นปที่ 1 3 18.75 3 18.75 10 62.50 16 3.90 

ปริญญาตรีหลกัสูตรตอเน่ืองชั้นปที่ 2 17 27.42 23 37.10 22 35.48 62 15.20 

ปริญญาตรีหลกัสูตร 4 ป ชัน้ปที่ 1 8 20.00 13 32.50 19 47.50 40 9.80 

ปริญญาตรีหลกัสูตร 4 ป ชัน้ปที่ 2 10 16.39 24 39.34 27 44.26 61 15.00 

ปริญญาตรีหลกัสูตร 4 ป ชัน้ปที่ 3 8 14.81 21 38.89 25 46.30 54 13.30 

ปริญญาตรีหลกัสูตร 4 ป ชัน้ปที่ 4 11 26.83 16 39.02 14 34.15 41 10.10 

รวม 98 24.08 160 39.31 149 36.61 407 100.00 
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นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 407 คน เปนนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปาน
กลางมากที่สุด 160 คน คิดเปนรอยละ 39.31 รองลงมาไดแก นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูง 149 
คน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา 98 คน คิดเปนรอยละ 36.61 และ 24.08 ตามลําดับ 

ในดานชั้นปที่กําลังศึกษาพบวาเปนนักศึกษาปริญญาโทอยูระหวางศึกษารายวิชาตาม
หลักสูตรมากที่สุด 123 คน คิดเปนรอยละ 30.20 รองลงมาไดแก นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร
ตอเน่ืองชั้นปที่ 2 จํานวน 62 คน และนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 2 จํานวน 61 คน 
คิดเปนรอยละ 15.20 และ 15.00 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชัน้ปที่กําลังศึกษาและผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา 

ชั้นปที่กําลงัศึกษา 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่คาดหวงั 
เมื่อจบการศกึษา รวม 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปริญญาโทอยูระหวางศึกษารายวิชา 
    ตามหลักสูตร 

19 15.45 51 41.46 53 43.09 123 100.00 

ปริญญาโทกําลังทําวทิยานพินธ 2 20.00 6 60.00 2 20.00 10 100.00 

ปริญญาตรีหลกัสูตรตอเน่ืองชั้นปที่ 1 2 12.50 10 62.50 4 25.00 16 100.00 

ปริญญาตรีหลกัสูตรตอเน่ืองชั้นปที่ 2 13 20.97 27 43.55 22 35.48 62 100.00 

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 1 7 17.50 11 27.50 22 55.00 40 100.00 

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 2 4 6.56 24 39.34 33 54.10 61 100.00 

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 3 9 16.67 18 33.33 27 50.00 54 100.00 

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 4 17 41.46 13 31.71 11 26.83 41 100.00 

รวม 73 17.94 160 39.31 174 42.75 407 100.00 

 
จํานวนนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 407 คน เปนนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือ

จบการศึกษามากที่สุด 174 คน หรือรอยละ 42.75 รองลงมาไดแก นักศึกษาที่คาดหวังผลการ
เรียนปานกลาง 160 คน และคาดหวังผลการเรียนต่ํา 73 คน คิดเปนรอยละ 39.31 และ 17.94 
ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากคารอยละของนักศึกษาแตละชั้นป พบวา นักศึกษาหลักสูตร 4 ป ชั้นป
ที่ 1 คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษามากที่สุด รอยละ 55.00 รองลงมาไดแก นักศึกษา
หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 2 รอยละ 54.10 และ ชั้นปที่ 3  รอยละ 50.00 
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ตารางที่ 5 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชัน้ปที่กําลังศึกษาและระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

ชั้นปที่กําลงัศึกษา 

นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่คาดหวงั 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปริญญาโทอยูระหวางศึกษารายวิชา 
    ตามหลักสูตร 

0 0.00 89 72.36 34 27.64 123 100.00 

ปริญญาโทกําลังทําวทิยานพินธ 0 0.00 5 50.00 5 50.00 10 100.00 

ปริญญาตรีหลกัสูตรตอเน่ือง ชั้นปที่ 1 8 50.00 8 50.00 0 0.00 16 100.00 

ปริญญาตรีหลกัสูตรตอเน่ือง ชั้นปที่  2 23 37.10 32 51.61 7 11.29 62 100.00 

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 1 7 17.50 27 67.50 6 15.00 40 100.00 

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 2 11 18.04 41 67.21 9 14.75 61 100.00 

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 3 15 27.78 26 48.15 13 24.07 54 100.00 

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 4 9 21.95 22 53.66 10 24.39 41 100.00 

รวม 73 17.94 250 61.43 84 20.63 407 100.00 

 
นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 407 คน เปนนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญา

โทมากที่สุด 250 คน หรือรอยละ 61.43  รองลงมาไดแก นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษา
ปริญญาเอก และระดับปริญญาตรี จํานวน 84 และ 73 คน คน คิดเปนรอยละ 20.63 และ 17.94 
ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากคารอยละของนักศึกษาแตละชั้นป พบวานักศึกษาปริญญาโทที่กําลังทํา
วิทยานิพนธคาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอกมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาไดแก
นักศึกษาปริญญาโทที่กําลังศึกษารายวิชา และนักศึกษาหลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 4 รอยละ 27.64 
และ 24.39 ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 34 

ตารางที่ 6 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวงัเม่ือจบการศึกษา 
    และระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

ผลการเรียนและ
ระดับการศึกษา 

ที่คาดหวงั 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบัน 
รวม 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผลการเรียนที่คาดหวงัเมือ่จบการศึกษา 

    ต่ํา 53 54.08 20 12.50 0 0.00 73 17.94 

    ปานกลาง 40 40.82 99 61.88 21 14.09 160 39.31 

     สูง 5 5.10 41 25.62 128 85.91 174 42.75 

รวม 98 100.00 160 100.00 149 100.00 407 100.00 

ระดับการศึกษาที่คาดหวงั        

    ปริญญาตรี 22 22.45 33 20.62 19 12.75 74 18.18 

    ปริญญาโท 65 66.33 96 60.00 88 59.06 249 61.18 

    ปริญญาเอก 11 11.22 31 19.38 42 28.19 84 20.64 

รวม 98 100.00 160 100.00 149 100.00 407 100.00 

 
นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา จํานวน 98 คน สวนใหญคือ 53 คน หรือรอยละ 

54.08 ยังคงคาดหวังผลการเรียนต่ําเม่ือจบการศึกษา รองลงมามีความคาดหวังผลการเรียนปาน
กลาง และคาดหวังผลการเรียนสูง จํานวน 40 และ 5 คน คิดเปนรอยละ 40.82 และ 5.10 
ตามลําดับ ดานระดับการศึกษาที่คาดหวังนั้น นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา สวนใหญคือ 65 
คน หรือรอยละ 66.33 คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท รองลงมาไดแกระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาเอก 22 และ 11 คน คิดเปนรอยละ 22.45 และ 11.22 ตามลําดับ  

นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปานกลาง 160 คน สวนใหญ คือ 99 คน หรือรอยละ 
61.88 ยังคงคาดหวังผลการเรียนปานกลางเมื่อจบการศึกษา รองลงมามีความคาดหวังผลการ
เรียนสูง และคาดหวังผลการเรียนต่ํา 41 และ 20 คน หรือรอยละ 25.63 และ 12.50 ตามลําดับ 
ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปานกลางสวนใหญคือ 96 คน 
หรือรอยละ 60.00 คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท รองลงมาไดแกระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาเอก 33 และ 31 คน คิดเปนรอยละ 20.63 และ 19.38 ตามลําดับ 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง 149 คน สวนใหญ คือ 128 คน หรือรอยละ 85.91 
ยังคงคาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษา รองลงมามีความคาดหวังผลการเรียนปานกลาง 21 
คน คิดเปนรอยละ 14.09 และไมมีนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูงที่คาดหวังผลการเรียนต่ํา
เม่ือจบการศึกษา ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูงสวนใหญคือ 
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88 คน หรือรอยละ 59.06 คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท รองลงมาไดแก ปริญญาเอก และ
ปริญญาตรี 42 และ 19 คน คิดเปนรอยละ 28.19 และ 12.75 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยความสําคัญของเปาหมายดานตําแหนงงานจําแนกตามลักษณะสวนตัวของนัก 
    ศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษาและระดบัการศึกษาที ่
    คาดหวัง 

ลักษณะ
สวนตวัของ
นักศึกษา 

คาเฉลี่ยความสําคัญของเปาหมายดานตําแหนงงาน 
คาเฉลี่ย 
รวม ตําแหนง

1 
ตําแหนง

2 
ตําแหนง

3 
ตําแหนง

4 
ตําแหนง

5 
ตําแหนง

6 
ตําแหนง

7 
ตําแหนง

8 
ตําแหนง

9 

ดานผลการเรียนปจจุบัน         

    ต่ํา 3.82 3.47 3.85 3.72 4.13 4.17 3.82 3.61 3.94 3.83 

    ปานกลาง 4.01 3.90 4.09 3.98 4.29 4.41 3.78 3.71 4.08 4.02 

    สูง 4.09 4.05 4.27 4.17 4.41 4.53 3.96 3.72 3.89 4.12 

รวม 3.99 3.85 4.10 3.99 4.29 4.40 3.85 3.69 3.98 4.02 

ดานผลการเรียนที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา       

    ต่ํา 3.60 3.45 3.85 3.64 4.04 4.19 3.67 3.52 3.79 3.75 

    ปานกลาง 4.04 3.72 4.04 3.91 4.31 4.34 3.81 3.67 4.12 4.00 

    สูง 4.11 4.14 4.26 4.20 4.39 4.53 3.97 3.78 3.93 4.15 

รวม 3.99 3.85 4.10 3.99 4.29 4.40 3.85 3.69 3.98 4.02 

ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

   ปริญญาตร ี 4.05 3.61 3.92 3.74 4.18 4.36 3.70 3.49 4.05 3.89 

    ปริญญาโท 3.92 3.85 4.08 4.00 4.31 4.39 3.84 3.65 3.96 4.00 

    ปริญญาเอก 4.17 4.06 4.30 4.18 4.36 4.44 4.04 3.99 3.95 4.17 

รวม 3.99 3.85 4.10 3.99 4.29 4.40 3.85 3.69 3.98 4.02 

 
หมายเหตุ : ตําแหนง 1 หมายถึง ตําแหนงงานที่ไดคาตอบแทนสูง 
                ตําแหนง 2 หมายถึง ตําแหนงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน 

ตําแหนง 3 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ 
ตําแหนง 4 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีโอกาสใชความรูความสามารถเต็มที่ (ทาทาย

ความสามารถ) 
ตําแหนง 5 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีโอกาสกาวหนา 
ตําแหนง 6 หมายถงึ ตําแหนงงานที่ม่ันคง 
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ตําแหนง 7 หมายถึง ตําแหนงงานระดับผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาตามสายงานใน
วิชาชีพ 

ตําแหนง 8 หมายถึง ตําแหนงงานระดับผูบริหารในองคกรธุรกิจ 
ตําแหนง 9 หมายถึง เจาของกิจการ 

คาเฉลี่ยความสําคัญของเปาหมายดานตําแหนงงานโดยรวม เทากับ 4.02 ตําแหนงงาน
ที่ม่ันคงเปนเปาหมายสําคัญอันดับแรกของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.40  ซึ่งมีความสําคัญในระดับ
มาก รองลงมาไดแก ตําแหนงงานที่มีโอกาสกาวหนา และตําแหนงงานที่มีโอกาสพัฒนาความรู
ความสามารถ มีคาเฉลี่ย 4.29 และ 4.10 มีความสําคัญในระดับมาก และปานกลางคอนขางมาก 
ตามลําดับ ตําแหนงงานที่เปนเปาหมายสําคัญอันดับสุดทาย ไดแก ตําแหนงงานระดับผูบริหารใน
องคกรธุรกิจ คาเฉลี่ย 3.69 ซึ่งมีความสําคัญในระดับปานกลางคอนขางมาก 

นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาเอกมีคาเฉลี่ยความสําคัญของ
เปาหมายดานตําแหนงงานสูงที่สุด 4.17 รองลงมาไดแก นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือ
จบการศึกษา และนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง มีคาเฉลี่ยความสําคัญของเปาหมายดาน
ตําแหนงงาน 4.15 และ 4.12 ตามลําดับ ซึ่งสําคัญในระดับปานกลางคอนขางนักศึกษาที่คาดหวัง
ผลการเรียนต่ําเมื่อจบการศึกษามีคาเฉลี่ยความสําคัญสําคัญของเปาหมายดานตําแหนงงานต่ํา
ที่สุด 3.75 ซึ่งสําคัญในระดับปานกลางคอนขางมาก 

ตําแหนงงานที่เปนเปาหมายสําคัญ 2 อันดับแรกสําหรับนักศึกษาทุกกลุม ไดแก 
ตําแหนงงานที่ม่ันคง และตําแหนงงานที่มีโอกาสกาวหนา และสําคัญในระดับมากสําหรับนักศึกษา
แทบทุกกลุม ยกเวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ํา
เม่ือจบการศึกษาที่ตําแหนงงานทั้งสองตําแหนงมีความสําคัญในระดับปานกลางคอนขางมาก  
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ตารางที่ 8 คาเฉลี่ยความคาดหวังของบิดามารดาจําแนกตามลักษณะสวนตัวของนักศึกษาดานผล 
    การเรียนปจจุบันผลการเรียนที่คาดหวงัเม่ือจบการศึกษา และระดับการศึกษาทีค่าดหวัง 

ลักษณะสวนตัว
ของนักศึกษา 

คาเฉลี่ยความคาดหวังของบิดามารดา 
คาเฉลี่ยรวม 

เร่ืองท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 เร่ืองท่ี 3 เร่ืองท่ี 4 เร่ืองท่ี 5 เร่ืองท่ี 6 เร่ืองท่ี 7 

ดานผลการเรียนปจจุบัน        

    ต่ํา 3.29 3.46 3.62 2.80 3.83 3.80 3.88 3.53 

    ปานกลาง 3.52 3.67 3.92 3.28 4.20 4.08 4.09 3.82 

    สูง 3.92 3.99 3.97 3.63 4.28 4.29 4.33 4.06 

รวม 3.61 3.74 3.86 3.29 4.14 4.09 4.13 3.84 

ดานผลการเรียนที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา 

    ต่ํา 3.22 3.37 3.45 2.70 3.81 3.60 3.74 3.41 

    ปานกลาง 3.47 3.65 3.92 3.18 4.14 4.13 4.07 3.79 

    สูง 3.90 3.98 3.98 3.64 4.27 4.26 4.34 4.05 

รวม 3.61 3.74 3.86 3.29 4.14 4.09 4.13 3.84 

ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง       

     ปริญญาตรี 3.42 3.58 3.86 2.92 3.96 3.88 4.05 3.67 

    ปริญญาโท 3.60 3.71 3.82 3.31 4.12 4.10 4.13 3.83 

    ปริญญาเอก 3.81 3.98 3.99 3.58 4.33 4.24 4.08 4.00 

รวม 3.61 3.74 3.86 3.29 4.14 4.09 4.13 3.84 

 
หมายเหตุ : เรื่องที่ 1 หมายถึง มีผลการเรียนดีในระหวางที่ศึกษา 
                เร่ืองที่ 2 หมายถึง มีผลการเรียนดีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
                เรื่องที่ 3 หมายถึง มีงานทําทันทีเม่ือสําเรจ็การศึกษา 
                เร่ืองที่ 4 หมายถึง มีโอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น 

เรื่องที่ 5 หมายถึง มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี 
เรื่องที่ 6 หมายถึง เปนที่เชดิหนาชูตาของครอบครัว/วงศสกุล 
เรื่องที่ 7 หมายถึง เปนที่พ่ึงของพี่นองและบิดามารดาในอนาคต 

ความคาดหวังของบิดามารดามีคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ  3.84 ซึ่งเปนความคาดหวังใน
ระดับปานกลางคอนขางมาก ความคาดหวังของบิดามารดา  3 อันดับแรก ไดแก มีความ
เจริญกาวหนาในการทํางานดี เปนที่พ่ึงของพ่ีนองและบิดามารดาในอนาคต และเปนที่เชิดหนาชู
ตาของครอบครัว/วงศสกุล มีคาเฉลี่ย 4.14  4.13 และ 4.09 ซึ่งเปนความคาดหวังในระดับปาน
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กลางคอนขางมาก ความคาดหวังอันดับสุดทายไดแก มีโอกาสไดรับทุนเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น มี
คาเฉลี่ย 3.29 ซึ่งเปนความคาดหวังในระดับปานกลาง 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูงมีคาเฉลี่ยความคาดหวังของบิดามารดาสูงที่สุด 4.06 
รองลงมาไดแก นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษา และนักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาเอกซึ่งมีคาเฉลี่ยความคาดหวังของบิดามารดา 4.05 และ 4.00 ตามลําดับ และ
เปนความคาดหวังในระดับปานกลางคอนขางมาก นักศึกษาที่มีคาดหวังผลการเรียนต่ําเม่ือจบ
การศึกษามีคาเฉลี่ยความคาดหวังของบิดามารดาต่ําที่สุด 3.41 เปนความคาดหวังในระดับปาน
กลางคอนขางมาก 

ความคาดหวังของบิดามารดาอันดับแรก ซึ่งเปนความคาดหวังในระดับมากสําหรับ
นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูง นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง และเปนความคาดหวังใน
ระดับปานกลางคอนขางมาก สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท นักศึกษาที่
คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา ไดแก เปนที่พ่ึงของพี่
นองและบิดามารดาในอนาคต มีคาเฉลี่ย 4.34  4.33  4.13  4.05 และ 3.88 ตามลําดับ  

ความคาดหวังของบิดามารดาอันดับแรก ซึ่งเปนความคาดหวังในระดับมากสําหรับ
นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอก และเปนความคาดหวังในระดับปานกลาง
คอนขางมาก สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปานกลาง นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียน
ปานกลาง และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ํา ไดแก มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี มี
คาเฉลี่ย 4.33 4.20 4.14 และ 3.81 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 9 จํานวนนักศึกษาที่มีความคาดหวังของครอบครัว และความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/ 
เพ่ือนรวมงานจําแนกตามลกัษณะสวนตวัของนักศึกษาดานผลการเรยีนปจจุบัน ผลการเรียนที ่
คาดหวังเม่ือจบการศึกษา และระดบัการศกึษาที่คาดหวงั 

ลักษณะสวนตัว
ของนักศึกษา 

นักศึกษาที่มีความคาดหวัง
ของครอบครัว 

นักศึกษาที่มีความคาดหวังของ 
ผูบังคับบญัชา/เพื่อนรวมงาน 

จํานวนนักศึกษา รอยละ จํานวนนักศึกษา รอยละ 

ดานผลการเรียนปจจุบัน   

    ต่ํา 27 28.12 34 30.91 

   ปานกลาง 45 46.88 47 42.73 

    สูง 24 25.00 29 26.36 

รวม 96 100.00 110 100.00 

ดานผลการเรียนที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา 

    ต่ํา 14 14.58 17 15.45 

    ปานกลาง 41 42.71 48 43.64 

    สูง 41 42.71 45 40.91 

รวม 96 100.00 110 100.00 

ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง    

    ปริญญาโท 68 70.83 77 70.00 

    ปริญญาเอก      28 29.17 33 30.00 

รวม 96 100.00 110 100.00 

 
นักศึกษาที่มีความคาดหวังของครอบครัว 96 คน เปนนักศึกษาที่มีผลการเรียนปาน

กลาง มากที่สุด 45 คน คิดเปนรอยละ 46.88 รองลงมาไดแก นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา 
และนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง  27  และ 24 คน คิดเปนรอยละ 28.12  และ 25.00 
ตามลําดับ เปนนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปานกลาง และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูง
เม่ือจบการศึกษา 41 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 42.71 เปนนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ํา 14  
คิดเปนรอยละ 14.58  เปนนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 68 และ 
28 คน คิดเปนรอยละ 70.83 และ 29.17 ตามลําดับ 

นักศึกษาที่มีความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน 110 คน จําแนกตามผล
การเรียนปจจุบัน พบวาเปนนักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลางมากที่สุด 47 คน คิดเปนรอยละ  
42.73  รองลงมาไดแก นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา และนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูง 34  
และ 29  คน คิดเปนรอยละ 30.91  และ 26.36 ตามลําดับ จําแนกตามผลการเรียนที่คาดหวังเมือ
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จบการศึกษา พบวาเปนนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปานกลางเมื่อจบการศึกษามากที่สุด 48 
คน คิดเปนรอยละ 43.64 รองลงมาไดแกนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษา และ
นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ํา  45 และ 45 17 คิดเปนรอยละ  40.91 และ ตามลําดับ จําแนก
ตามระดับการศึกษาที่คาดหวัง พบวาเปนนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท และ
ปริญญาเอก 77 และ 33 คน คิดเปนรอยละ 70.00 และ 30.00 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยความคาดหวังของครอบครัวจําแนกตามลักษณะสวนของนักศกึษาตวัดาน 
    ผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา และระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

ลักษณะสวนตัว 
ของนักศึกษา 

คาเฉลี่ยความคาดหวังของครอบครัว 
คาเฉลี่ยรวม 

เร่ืองท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 เร่ืองท่ี 3 เร่ืองท่ี 4 เร่ืองท่ี 5 เร่ืองท่ี 6 

ดานผลการเรียนปจจุบัน        

    ต่ํา 3.44 3.48 3.41 4.04 4.07 4.00 3.74 

    ปานกลาง 3.49 3.53 3.31 3.84 3.91 3.93 3.67 

    สูง 3.83 3.83 3.50 4.17 4.13 4.21 3.94 

รวม 3.56 3.59 3.39 3.98 4.01 4.02 3.76 

ดานผลการเรียนที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา     

    ต่ํา 3.43 3.43 3.07 3.86 3.93 4.07 3.63 

    ปานกลาง 3.41 3.44 3.37 3.98 4.02 3.95 3.70 

    สูง 3.71 3.80 3.51 4.02 4.02 4.07 3.86 

รวม 3.56 3.59 3.39 3.98 4.01 4.02 3.76 

ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง       

    ปริญญาโท 3.51 3.47 3.32 3.94 4.04 4.04 3.72 

    ปริญญาเอก 3.68 3.89 3.54 4.07 3.93 3.96 3.85 

รวม 3.56 3.59 3.39 3.98 4.01 4.02 3.76 
 

หมายเหตุ : เรื่องที่ 1 หมายถึง มีผลการเรียนดีในระหวางที่ศึกษา 
                เร่ืองที่ 2 หมายถึง มีผลการเรียนดีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
                เรื่องที่ 3 หมายถึง มีโอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น 

เรื่องที่ 4 หมายถึง มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี 
เรื่องที่ 5 หมายถึง เปนที่เชดิหนาชูตาของครอบครัว/วงศสกุล 
เรื่องที่ 6 หมายถึง เปนที่พ่ึงของครอบครวั   
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ความคาดหวังของครอบครัวโดยรวมของนักศึกษาอยูในระดับปานกลางคอนขางมาก มี
คาเฉลี่ย 3.76 ความคาดหวังของครอบครัว 3 อันดับแรก ไดแก เปนที่พ่ึงของครอบครัว เปนที่เชิด
หนาชูตาของครอบครัว/วงศสกุล และมีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี ซึ่งเปนความคาดหวัง
ในระดับปานกลางคอนขางมาก มีคาเฉลี่ย 4.02  4.01  และ 3.98 ตามลําดับ ความคาดหวังอันดับ
สุดทายไดแก มีโอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น มีคาเฉลี่ย 3.39 ซึ่งเปนความคาดหวัง
ในระดับปานกลาง 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง มีความคาดหวังของครอบครัวอยูในระดับปานกลาง
คอนขางมากทุกเรื่อง มีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.94 ความคาดหวังของครอบครัวอันดับแรกไดแก เปนที่
พ่ึงของครอบครัว ซึ่งเปนความคาดหวังในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.21  

นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปานกลาง มีความคาดหวังของครอบครัวอยูในระดับ
ปานกลางคอนขางมากทุกเรื่อง มีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.67 ความคาดหวังของครอบครัวอันดับแรก
ไดแก เปนที่พ่ึงของครอบครัว มีคาเฉลี่ย 3.93 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา มีความคาดหวังของครอบครัวอยูในระดับปานกลาง
คอนขางมากทุกเรื่อง มีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.74 ความคาดหวังของครอบครัวอันดับแรกไดแก เปนที่
เชิดหนาชูตาของครอบครัว/วงศสกุล มีคาเฉลี่ย 4.07  

ความคาดหวังของครอบครัวสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูง นักศึกษาที่
คาดหวังผลการเรียนปานกลาง และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ําเม่ือจบการศึกษา เปน
ความคาดหวังในระดับปานกลางคอนขางมากทุกเรื่อง นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูง และ
นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ํา มีความคาดหวังของครอบครัวอันดับแรกเรื่องเดียวกัน ไดแก 
เปนที่พ่ึงของครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.07 เทากัน สวนความคาดหวังของครอบอันดับแรกสําหรับ
นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปานกลาง ไดแก เปนที่เชิดหนาชูตาของครอบครัว/วงศสกุล มี
คาเฉลี่ย 4.02 

ความคาดหวังของครอบครัวสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอก และ
ปริญญาโท มีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.85  และ 3.72 ตามลําดับ เปนความคาดหวังในระดับปานกลาง
คอนขางมาก 

ความคาดหวังของครอบครัวอันดับแรกสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษา
ปริญญาเอก ไดแก มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี มีคาเฉลี่ย 4.07 สวนความคาดหวังของ
ครอบครัวอันดับแรกสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท ไดแก เปนที่เชิดหนาชู
ตาของครอบครัว/วงศสกุล และเปนที่พ่ึงของครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.04 เทากัน 
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ยความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานจําแนกตามลกัษณะสวนตวั 
    ของนักศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา และระดบัการ 
    ศึกษาที่คาดหวัง 

ลักษณะสวนตัว 
ของนักศึกษา 

คาเฉลี่ยความคาดหวัง 
ของผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงาน คาเฉลี่ยรวม 

เร่ืองท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 เร่ืองท่ี 3 เร่ืองท่ี 4 เร่ืองท่ี 5 เร่ืองท่ี 6 

ดานผลการเรียนปจจุบัน        

    ต่ํา 3.47 3.56 3.24 3.71 3.88 3.74 3.60 

    ปานกลาง 3.45 3.45 3.38 3.91 4.04 3.81 3.67 

    สูง 3.17 3.21 3.10 3.28 3.45 3.28 3.25 

รวม 3.38 3.42 3.26 3.68 3.84 3.65 3.54 

ดานผลการเรียนที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา     

    ต่ํา 3.24 3.53 3.24 3.76 3.82 3.47 3.51 

    ปานกลาง 3.52 3.50 3.31 3.88 4.02 3.85 3.68 

    สูง 3.29 3.29 3.22 3.44 3.64 3.49 3.40 

รวม 3.38 3.42 3.26 3.68 3.84 3.65 3.54 

ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง       

    ปริญญาโท 3.41 3.46 3.34 3.66 3.81 3.67 3.56 

    ปริญญาเอก 3.30 3.33 3.06 3.73 3.91 3.61 3.49 

รวม 3.38 3.42 3.26 3.68 3.84 3.65 3.54 

 
หมายเหตุ : เรื่องที่ 1 หมายถึง มีผลการเรียนดีในระหวางที่ศึกษา 
                เร่ืองที่ 2 หมายถึง มีผลการเรียนดีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
                เรื่องที่ 3 หมายถึง มีโอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น 

เรื่องที่ 4 หมายถึง มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี 
เรื่องที่ 5 หมายถึง เปนกําลงัสําคัญในการพัฒนางาน 

                เรื่องที่ 6 หมายถึง เปนที่เชิดหนาชตูาของหนวยงาน 
ความคาดหวังของผูบังคับบัญชา /เ พ่ือนรวมงานโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง

คอนขางมาก มีคาเฉลี่ย 3.54 ความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานอันดับแรก ไดแก 
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนางาน มีคาเฉลี่ย 3.84 เปนความคาดหวังในระดับปานกลาง
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คอนขางมาก ความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานอันดับสุดทาย ไดแก มีโอกาสไดรับ
ทุนหรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น มีคาเฉลี่ย 3.26 อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันปานกลาง มีคามากที่สุด 3.67 ซึ่งเปนความคาดหวังในระดับปานกลางคอนขางมาก 
คาเฉลี่ยความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบัน
ต่ํา และนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูง มีคา 3.60 และ 3.25 ตามลําดับ ซึ่งเปนความคาดหวังในระดับ
ปานกลาง 

ความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานอันดับแรกสําหรับนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนปจจุบันสูง นักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลาง และนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา ไดแก เปน
กําลังสําคัญในการพัฒนางาน เหมือนกัน โดยมีคาเฉลี่ย 3.45 4.04 และ 3.88 ตามลําดับ ซึ่งเปน
ความคาดหวังในระดับปานกลางคอนขางมาก 

นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปานกลางเมื่อจบการศึกษา มีคาเฉลี่ยความคาดหวังของ
ผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานโดยรวมมากที่สุด รองลงมาไดแก นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ํา 
และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูง มีคาเฉลี่ย 3.68  3.51 และ 3.40 ตามลําดับ และนักศึกษา
ที่คาดหวังผลการเรียนสูง นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปานกลาง และนักศึกษาที่คาดหวังผล
การเรียนต่ํามีความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานอันดับแรกเหมือนกันไดแก เปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนางาน มีคาเฉลี่ย 4.02 3.82 และ 3.64 ตามลําดับ 

นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท  มีคาเฉลี่ยความคาดหวังของ
ผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานมากที่สุด 3.56 รองลงมาไดแกนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษา
ปริญญาเอก มีคาเฉลี่ย  3.49 ซึ่งเปนความคาดหวังในระดับปานกลางคอนขางมาก และมีความ
คาดหวังอันดับแรกเหมือนกัน ไดแก เปนกําลังสําคัญในการพัฒนางาน มีคาเฉลี่ย 3.91 สําหรับ
นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอก และมีคาเฉลี่ย 3.81 สําหรับนักศึกษาที่คาดหวัง
ระดับการศึกษาปริญญาโท 
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ตารางที่ 12 ความถี่ของการใชศูนยสนเทศและหอสมุด 

ลักษณะสวนตัว
ของนักศึกษา 

ความถี่ในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด

รวม 

  
นอยกวา 

สัปดาหละครั้ง 
สัปดาหละ 

1-2 คร้ัง 
มากกวา 

สัปดาหละ 2 คร้ัง 
จํานวน  
นักศึกษา 

รอยละ 
จํานวน  
นักศึกษา 

รอยละ 
จํานวน  
นักศึกษ 

รอยละ 
จํานวน  
นักศึกษา 

รอยละ 

ดานผลการเรียนปจจุบัน 

    ต่ํา 28 28.57 40 40.82 30 30.61 98 100.00   

    ปานกลาง 23 14.38 75 46.86 62 38.75 160 100.00   

    สูง 27 18.12 55 36.91 67 44.97 149 100.00   

รวม 78 19.16 170 41.77 159 39.07 407 100.00   

ดานผลการเรียนที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา 

    ต่ํา 17 23.29 30 41.10 26 35.61 73 100.00   

    ปานกลาง 28 17.50 71 44.38 61 38.12 160 100.00   

    สูง 33 18.96 69 39.66 72 41.38 174 100.00   

รวม 78 19.16 170 41.77 159 39.07 407 100.00   

ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

    ปริญญาตรี 10 13.51 34 45.95 30 40.54 74 100.00   

    ปริญญาโท 53 21.29 100 40.16 96 38.55 249 100.00   

    ปริญญาเอก 15 17.86 36 42.86 33 39.28 84 100.00   

รวม 78 19.61 170 41.77 159 39.07 407 100.00   

 
นักศึกษาที่ใชศูนยสนเทศและหอสมุดสัปดาหละ 1 – 2 ครั้ง มีจํานวนมากที่สุด 170 คน 

หรือรอยละ  41.77 รองลงมาใชศูนยสนเทศและหอสมุดมากกวาสัปดาหละ 2 ครั้ง มีจํานวน 159 
คน หรือรอยละ 39.07  สวนนักศึกษาที่ใชศูนยสนเทศและหอสมุดนอยกวาสัปดาหละครั้งมี 78 คน 
คิดเปนรอยละ 19.61  

นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูงมีความถี่ในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมากกวา
สัปดาหละ 2 ครั้ง มากที่สุด 67 คน หรือรอยละ 44.97  สวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปาน
กลาง และนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ําใชศูนยสนเทศและหอสมุดสัปดาหละ 1 – 2 ครั้ง 
มากที่สุด 75 และ 40 คน หรือรอยละ 46.86 และ 40.82 ตามลําดับ  
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นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษาใชศูนยสนเทศและหอสมุดมากกวา
สัปดาหละ 2 ครั้ง มากที่สุด 72 คน หรือรอยละ 41.38 สวนนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปาน
กลาง และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ํา ใชศูนยสนเทศและหอสมุดสัปดาหละ 1 – 2 ครั้ง 
มากที่สุด 71 และ 30 คน หรือรอยละ 44.38 และ 41.10 ตามลําดับ  

นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ใชศูนย
สนเทศและหอสมุดสัปดาหละ 1 – 2 ครั้ง มากที่สุด 34  100  และ 36 คน หรือรอยละ 45.95  
40.16 และ 42.86 ตามลําดับ  
ตอนที่ 2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดและความสัมพันธของ
ปจจัยจูงใจกับลักษณะสวนตัวของนักศึกษา ประกอบดวยตารางที่ 13 – ตารางที่ 24 ดังตอไปน้ี 
ตารางที่ 13 อันดับและคาเฉลี่ยความสําคญัของปจจัยจูงใจในการใชศนูยสนเทศและหอสมุดจําแนกตาม 
    ระดับการศึกษา 

ปจจัยจูงใจ
ดาน 

รายการ 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

รวม 

อันดับ คาเฉ
ลี่ย 

อันดับ คาเฉ
ลี่ย 

อันดับ คาเฉลี่
ย 

นักศึกษา ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการ 
    ศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว 

2 4.05 1 4.18 1 4.10 

นักศึกษา ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการ 
    ทํางานตามสาขาวิชาชีพ 

1 4.09 3 4.05 2 4.08 

นักศึกษา ความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตามเปา 
    หมายที่กําหนดไว 

3 4.00 4 4.04 3 4.01 

นักศึกษา ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ 
    ทันสมัยทันเหตุการณ 

4 3.91 2 4.06 4 3.96 

นักศึกษา ความตองการสถานที่สงบสําหรับทบทวนความรู 7 3.89 6 3.93 5 3.91 

นักศึกษา ความตองการสารสนเทศเพื่อใชประกอบการ 
    เรียนตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย 

9 3.87 5 3.94 6 3.89 

นักศึกษา ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึง 
    ระดับที่นักศึกษาคาดหวัง 

7 3.89 20 3.76 7 3.85 

นักศึกษา ความคาดหวังของคนในครอบครัวหรือคนใกล 
    ชิดที่มีตอการประกอบอาชีพของนักศึกษา 

4 3.91 29 3.70 8 3.84 

นักศึกษา ความตองการเตรียมการหรือวางแผนการ 
    ประกอบอาชีพ 

10 3.85 23 3.75 9 3.82 

นักศึกษา ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูความ 
    สามารถในสาขาวิชาชีพ 

17 3.73 7 3.88 10 3.78 

นักศึกษา ความคาดหวังที่จะศึกษาตอในระดับการ 
    ศึกษาที่สูงขึ้น 

6 3.90 49 3.54 10 3.78 
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ตารางที่ 13 (ตอ) อันดับและคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดจําแนก 
    ตามระดับการศึกษา 

ปจจัยจูงใจ
ดาน 

รายการ 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

รวม 

อันดับ คาเฉ
ลี่ย 

อันดับ คาเฉ
ลี่ย 

อันดับ คาเฉลี่
ย 

ศูนยสนเทศฯ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถ 
    คนหาดวยตนเองอยางอิสระ 

11 3.77 20 3.76 12 3.77 

ศูนยสนเทศฯ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เปน 
    ประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

12 3.75 16 3.77 13 3.76 

ศูนยสนเทศฯ สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุด 
    ชวนใหเขาไปใช 

15 3.74 14 3.78 14 3.75 

ศูนยสนเทศฯ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาทันสมัย 21 3.70 11 3.79 15 3.73 

ศูนยสนเทศฯ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่ 
    หลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาชีพ 

18 3.71 16 3.77 15 3.73 

ศูนยสนเทศฯ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เปน 
    ประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

12 3.75 31 3.68 15 3.73 

นักศึกษา ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึง 
   ระดับที่คนในครอบครัวหรือคนใกลชิดพึงพอใจ 

12 3.75 36 3.65 18 3.72 

ศูนยสนเทศฯ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงตาม 
    หลักสูตรการเรียนการสอน 

18 3.71 20 3.76 18 3.72 

ศูนยสนเทศฯ การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที่ 
    ทันสมัย 

22 3.69 11 3.79 18 3.72 

ศูนยสนเทศฯ การมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและเพียงพอ 23 3.68 24 3.74 21 3.70 

นักศึกษา ความตองการพัฒนาตนเองดานความรูและ 
   ทักษะเกี่ยวกับการสืบคนและการใชสารสนเทศ 

25 3.65 14 3.78 22 3.69 

นักศึกษา ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นใน 
    ระดับเดียวกับเพ่ือนหรือเหนือกวาเพ่ือน 

15 3.74 42 3.59 22 3.69 

นักศึกษา ความตองการพัฒนาตนเองดานความสามารถ 
    ในการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 

24 3.66 26 3.72 24 3.68 

นักศึกษา ความตองการพัฒนาตนเองดานทักษะในการ 
    ทํารายงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ 

36 3.59 8 3.85 25 3.67 

ศูนยสนเทศฯ การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที่ 
    อยูในสภาพพรอมใช 

32 3.61 11 3.79 25 3.67 

นักศึกษา ความตองการแสวงหาสารสนเทศตามความ 
    สนใจดวยตนเอง 

34 3.60 16 3.77 27 3.66 

ศูนยสนเทศฯ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดี พรอม 
    ใชไมชํารุด 

27 3.64 27 3.71 27 3.66 

DPU



 47 

ตารางที่ 13 (ตอ) อันดับและคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดจําแนก 
    ตามระดับการศึกษา 

ปจจัยจูงใจ
ดาน 

รายการ 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

รวม 

อันดับ คาเฉ
ลี่ย 

อันดับ คาเฉ
ลี่ย 

อันดับ คาเฉลี่
ย 

ศูนยสนเทศฯ การใหบริการดวยความสุภาพ มีอัธยาศัย 36 3.59 10 3.80 27 3.66 

การเรียนการ 
  สอน 

การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควา 
    เพ่ิมเติมดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

38 3.58 16 3.77 30 3.65 

ศูนยสนเทศฯ การมีบริการคอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณ 
    และหองที่เปนสัดสวนสําหรับเรียนรูดวย 
    ตนเองจากสื่อตางๆ 

27 3.64 31 3.68 30 3.65 

ศูนยสนเทศฯ การมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการสืบคน 
    ขอมูลท่ีทันสมัยและใชไดสะดวก 

32 3.61 29 3.70 32 3.64 

ศูนยสนเทศฯ ความรูความสามารถในการแนะนําและชวย 
    เหลือผูใช 

41 3.55 9 3.81 32 3.64 

การเรียนการ 
  สอน 

การที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตรมีความทันสมัย  
    ตองติดตามความรูใหมๆอยางตอเนื่อง 

34 3.60 35 3.65 34 3.62 

ศูนยสนเทศฯ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีปริมาณเพียงพอ 41 3.55 27 3.71 35 3.61 

นักศึกษา ความคาดหวังที่จะเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงใน 
    วงการวิชาชพี 

27 3.64 50 3.52 36 3.60 

นักศึกษา การติดตามเอาใจใสผลการเรียนจากคนใน 
    ครอบครัวหรือคนใกลชิด 

27 3.64 50 3.52 36 3.60 

ศูนยสนเทศฯ การมีทรัพยากรสารสนเทศ เชนหนังสือ วารสาร 
    ซีดี วีซีดี ที่มีเนื้อหาตรงตามความสนใจ 

31 3.62 45 3.56 36 3.60 

ศูนยสนเทศฯ การใหบริการดวยความถูกตอง รวดเร็ว  
    และตรงตามตองการ 

45 3.53 24 3.74 36 3.60 

การเรียนการ 
  สอน 

การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแต 
    ละคนศึกษาคนควาดวยตนเองและติดตาม 
    งานเปนระยะ 

39 3.56 38 3.62 40 3.58 

นักศึกษา ความตองการศึกษาเพิ่มเติมและทําความเขา 
    ใจบทเรียนดวยตนเอง 

43 3.54 31 3.68 40 3.58 

ศูนยสนเทศฯ การมีบริการแบบออนไลนที่สามารถเลือกดูหนัง
ฟงเพลงได (บริการ Video on Demand)  

25 3.65 55 3.44 40 3.58 

การเรียนการ 
  สอน 

การที่ผูสอนประเมินผลการเรียนจากการศึกษา 
    คนควาดวยตนเองของนักศึกษา 

39 3.56 44 3.58 43 3.57 

ศูนยสนเทศฯ ความเพียงพอของคอมพิวเตอรที่ใหบริการสืบคน 
    และอินเตอรเน็ต 

47 3.52 34 3.66 43 3.57 
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ตารางที่ 13 (ตอ) อันดับและคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดจําแนก 
    ตามระดับการศึกษา 

ปจจัยจูงใจ
ดาน 

รายการ 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

รวม 

อันดับ คาเฉ
ลี่ย 

อันดับ คาเฉ
ลี่ย 

อันดับ คาเฉลี่
ย 

การเรียนการ 
  สอน 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบกลุมสืบคนโดยให 
    นักศึกษาสืบคนหาคําตอบของปญหารวมกับ 
    กลุม 

43 3.54 45 3.56 45 3.55 

ศูนยสนเทศฯ การมีบริการฐานขอมูลเอกสารเต็มรูป (Full text)  
    แบบออนไลนที่สามารถเลือกอานหนังสือและ 
    บทความได 

50 3.51 38 3.62 45 3.55 

การเรียนการ 
  สอน 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนโดยนําปญหาหรือ 
    เหตุการณปจจุบันมาเปนกรณีศึกษาใหผูเรียน 
    คิดวิเคราะห 

53 3.48 36 3.65 47 3.54 

การเรียนการ 
  สอน 

การที่ผูสอนนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางจาก 
    ตําราหลัก 

51 3.50 42 3.59 48 3.53 

นักศึกษา พฤติกรรมการอานหรือการแสวงหาความรูของ 
    คนในครอบครัวหรือคนใกลชิด 

47 3.52 45 3.56 48 3.53 

การเรียนการ 
  สอน 

การที่ผูสอนกําหนดใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง 
    จากสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนผลิตขึ้น 

51 3.50 45 3.56 50 3.52 

นักศึกษา ความตองการผอนคลายดวยการเลือกชมรายการ 
    โทรทัศน ดูหนัง ฟงเพลง จากบริการ 
    ส่ือโสตทัศน 

18 3.71 58 3.14 50 3.52 

การเรียนการ 
  สอน 

การที่ผูสอนระบุรายชื่อหนังสือ บทความ  
    ส่ือโสตทัศนใหนักศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

47 3.52 53 3.48 52 3.51 

ศูนยสนเทศฯ การมีบริการวิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่ 
    รวบรวมมาจากสถาบันตางๆ 

56 3.42 38 3.62 53 3.48 

นักศึกษา ความสําเร็จดานการเรียนของคนในครอบครัว 
    หรือคนใกลชิด 

45 3.53 56 3.36 54 3.47 

ศูนยสนเทศฯ การมีนิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหม 
    อยางตอเนื่อง 

55 3.44 54 3.47 55 3.45 

การเรียนการ 
  สอน 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยให 
    นักศึกษาเปนผูดําเนินการ 

58 3.41 52 3.50 56 3.44 

การเรียนการ 
  สอน 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบสัมมนาซึ่งทําให 
    นักศึกษาตองรับผิดชอบหัวขอการเรียนรู 
    รวมกัน 

59 3.34 38 3.62 57 3.43 
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ตารางที่ 13 (ตอ) อันดับและคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดจําแนก 
    ตามระดับการศึกษา 

ปจจัยจูงใจ
ดาน 

รายการ 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

รวม 

อันดับ คาเฉ
ลี่ย 

อันดับ คาเฉ
ลี่ย 

อันดับ คาเฉลี่
ย 

นักศึกษา ระดับการศึกษาของคนในครอบครัวหรือ 
    คนใกลชิด 

56 3.42 57 3.17 58 3.33 

การเรียนการ 
  สอน 

การมีเวลาวางระหวางวิชาหรือเวลาพัก 
    ระหวางชวงที่เรียน 

54 3.45 59 3.04 59 3.31 

นักศึกษา พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบครัว 
    หรือคนใกลชิด 

60 3.33 60 2.86 60 3.17 

รวม  3.62  3.66  3.63 

 
ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญโดยรวม 3.63 สําคัญ

ในระดับมาก ปจจัยจูงใจที่มีความสําคัญอันดับแรกและคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ความตองการที่จะ
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ย 4.10 สําคัญในระดับมาก ปจจัยจูงใจในการ
ใชศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับสุดทายและมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก พฤติกรรมการ
ใชหองสมุดของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด มีคาเฉลี่ย 3.17 สําคัญในระดับปานกลาง ปจจัยจูง
ใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท 
มีคาเฉลี่ย 3.62 และ 3.66 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 11 อันดับแรก 
เปนปจจัยจูงใจดานนักศึกษาทั้ง 11 อันดับ ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง  3 อันดับแรก
ไดแก ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว ความคาดหวัง
ที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ และความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตาม
เปาหมายที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ย 4.10  4.08 และ 4.01 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่มีความสําคัญอันดับแรก ไดแก การที่ผูสอนกระตุนให
นักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ย 3.65 สําคัญในระดับมาก  และ
มีคาเฉลี่ยความสําคัญเปนอันดับที่ 30 ของปจจัยจูงใจทั้งหมด รองลงมาไดแก การที่เน้ือหาวิชา
ตามหลักสูตรมีความทันสมัยตองติดตามความรูใหมๆอยางตอเนื่อง และการที่ผูสอนมอบหมาย
งานใหนักศึกษาแตละคนศึกษาคนควาดวยตนเองและติดตามงานเปนระยะ มีคาเฉลี่ย 3.62 และ 
3.58 สําคัญในระดับมาก  

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับแรก ไดแก การจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหาไดดวยตนเองอยางอิสระ มีคาเฉลี่ย 3.77 สําคัญในระดับมาก  
และมีคาเฉลี่ยความสําคัญเปนอันดับที่ 12 ของปจจัยจูงใจทั้งหมด รองลงมาไดแก การมีทรัพยากร
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สารสนเทศที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ และสภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและ
หอสมุดเชิญชวนใหเขาไปใช มีคาเฉลี่ย 3.76 และ 3.75 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก ปจจัยจูงใจ
ที่มีความสําคัญอันดับสุดทายไดแก การมีนิทรรศการและการจัดแสงหนังสือใหมอยางตอเน่ือง 

ปจจัยจูงใจที่มีความสําคัญอันดับแรกสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดแก ความ
คาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย 4.05 รองลงมาไดแก 
ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว และความคาดหวังที่
จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ย 4.09 และ 4.00 ตามลําดับ สําคัญในระดับ
มาก ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน และปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญ
อันดับแรก ไดแก การที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตรมีความทันสมัยตองติดตามความรูใหมๆอยาง
ตอเนื่อง และการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหาดวยตนเองอยางอิสระ มีคาเฉลี่ย 
3.60 และ 3.77 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน และปจจัยจูงใจ
ดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับสุดทาย ไดแก การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบ
อภิปรายโดยใหนักศึกษาเปนผูดําเนินการ และการมีบริการวิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่รวบรวม
มาจากสถาบันอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.34 และ 3.42 มีความสําคัญในระดับปานกลางและระดับมาก
ตามลําดับ  

ปจจัยจูงใจที่มีความสําคัญอันดับแรกสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ไดแก ความ
ตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ย 4.18 รองลงมา
ไดแก ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ และความคาดหวังที่จะ
ประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย 4.06 และ 4.05 ตามลําดับ สําคัญใน
ระดับมาก ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน และปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มี
ความสําคัญอันดับแรก ไดแก  การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง และความรูความสามารถในการแนะนําและชวยเหลือผูใช มีคาเฉลี่ย 3.77 และ 3.81 
ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน และปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศ
และหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับสุดทาย ไดแก การมีเวลาวางระหวางวิชาหรือเวลาพักระหวาง
ชวงที่เรียน และ การมีบริการแบบออนไลนที่สามารถเลือกดูหนังฟงเพลงได มีคาเฉลี่ย 3.04 และ 
3.44 มีความสําคัญในระดับปานกลางและระดับมากตามลําดับ 
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ตารางที่ 14 อันดับและคาเฉลี่ยความสําคญัของปจจัยจูงใจในการใชศนูยสนเทศและหอสมุดจําแนก 
    ตามผลการเรียนปจจุบันสูง คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษาและคาดหวังระดับการศกึษา 
    ปริญญาเอก 

ปจจัยจูงใจ 

นักศึกษาที่มี
ผลการเรียน
ปจจุบันสูง 

นักศึกษาที่
คาดหวังผล
การเรียนสูง
เมื่อจบ

การศึกษา 

นักศึกษาที่มี
ความคาดหวัง

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก 

อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย 

ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่ 
    กําหนดไว 

2 4.26 2 4.22 1 4.37 

ความคาดหวังที่จะศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 9 4.01 5 4.02 2 4.30 

ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ 1 4.29 1 4.27 3 4.23 

ความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนดไว 3 4.24 2 4.22 4 4.19 

ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ 7 4.04 9 4.00 5 4.17 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึงระดับที่นักศึกษาคาด 
    หวัง 

6 4.05 6 4.01 6 4.10 

ความตองการสถานที่สงบสําหรับทบทวนความรู 4 4.11 4 4.05 7 4.08 

ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในสาขาวิชา 
    ชีพ 

10 3.95 11 3.86 7 4.08 

ความตองการเตรียมการหรือวางแผนการประกอบอาชีพ 8 4.03 6 4.01 9 4.07 

ความคาดหวังของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิดที่มีตอการ 
    ประกอบอาชีพของนักศึกษา 

4 4.11 6 4.01 10 4.00 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึงระดับที่คนในครอบ 
    ครัวหรือคนใกลชิดพึงพอใจ 

11 3.91 11 3.86 11 3.96 

ความตองการสารสนเทศเพื่อใชประกอบการเรียนตามหัวขอท่ีได 
    รับมอบหมาย 

9 4.01 10 3.93 12 3.95 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรการเรียน 
    การสอน 

14 3.84 21 3.75 13 3.93 

ความตองการพัฒนาตนเองดานทักษะในการทํารายงาน  
    สารนิพนธ และวิทยานิพนธ 

47 3.61 36 3.66 13 3.93 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการ 
    ประกอบอาชีพ 

12 3.87 15 3.81 15 3.90 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการ 
    ดําเนินชีวิต 

21 3.79 17 3.78 16 3.89 

การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 
    อยางตอเนื่อง 

36 3.71 33 3.69 17 3.88 
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ตารางที่ 14 (ตอ) อันดับและคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด 
    จําแนกตามผลการเรียนปจจุบันสูง คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษาและคาดหวังระดับ 
    การศึกษาปริญญาเอก 

ปจจัยจูงใจ 

นักศึกษาที่มี
ผลการเรียน
ปจจุบันสูง 

นักศึกษาที่
คาดหวังผล
การเรียนสูง
เมื่อจบ

การศึกษา 

นักศึกษาที่มี
ความคาดหวัง

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก 

อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย 

ความตองการพัฒนาตนเองดานความสามารถในการคิดวิเคราะห  
    คิดสรางสรรค 

13 3.86 13 3.83 18 3.87 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นในระดับเดียวกับเพ่ือน 
    หรือเหนือกวาเพ่ือน 

18 3.82 13 3.83 18 3.87 

การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที่ทันสมัย 27 3.77 19 3.76 18 3.87 

การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที่อยูในสภาพพรอมใช 24 3.78 24 3.74 21 3.86 

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหาดวยตนเองอยาง 
    อิสระ 

14 3.84 17 3.78 22 3.85 

ความตองการแสวงหาสารสนเทศตามความสนใจดวยตนเอง 31 3.74 21 3.75 22 3.85 

ความตองการศึกษาเพิ่มเติมและทําความเขาใจบทเรียนดวยตนเอง 24 3.78 31 3.70 22 3.85 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาทันสมัย 16 3.83 19 3.76 25 3.83 

การติดตามเอาใจใสผลการเรียนจากคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด 20 3.80 24 3.74 25 3.83 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดี พรอมใช ไมชํารุด 27 3.77 28 3.72 27 3.82 

การมีบริการคอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณ และหองที่เปนสัดสวน 
    สําหรับเรียนรูดวยตนเองจากสื่อตางๆ 

35 3.72 33 3.69 27 3.82 

ความเพียงพอของคอมพิวเตอรที่ใหบริการสืบคนและอินเตอรเน็ต 40 3.68 36 3.66 27 3.82 

การมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการสืบคนขอมูลท่ีทันสมัยและ 
    ใชไดสะดวก 

37 3.69 40 3.65 30 3.81 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่หลากหลายครอบคลุม 
    สาขาวิชาชีพ 

27 3.77 29 3.71 31 3.80 

ความคาดหวังที่จะเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพ 24 3.78 21 3.75 32 3.79 

การที่ผูสอนประเมินผลการเรียนจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
    ของนักศึกษา 

40 3.68 43 3.63 32 3.79 

สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุดชวนใหเขาไปใช 16 3.83 16 3.79 34 3.77 

การมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและเพียงพอ 21 3.79 24 3.74 34 3.77 

ความตองการพัฒนาตนเองดานความรูและทักษะเกี่ยวกับการสืบ 
    คนและการใชสารสนเทศ 

33 3.73 29 3.71 34 3.77 
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ตารางที่ 14 (ตอ) อันดับและคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด 
    จําแนกตามผลการเรียนปจจุบันสูง คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษาและคาดหวังระดับ 
    การศึกษาปริญญาเอก 

ปจจัยจูงใจ 

นักศึกษาที่มี
ผลการเรียน
ปจจุบันสูง 

นักศึกษาที่
คาดหวังผล
การเรียนสูง
เมื่อจบ

การศึกษา 

นักศึกษาที่มี
ความคาดหวัง

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก 

อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย 

การมีทรัพยากรสารสนเทศ เชนหนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดี ที่มีเนื้อ 
    หาตรงตามความสนใจ 

33 3.73 35 3.67 34 3.77 

การที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตรมีความทันสมัย ตองติดตามความรู 
    ใหมๆอยางตอเนื่อง 

40 3.68 36 3.66 38 3.76 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีปริมาณเพียงพอ 37 3.69 40 3.65 38 3.76 

การมีบริการวิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่รวบรวมมาจากสถาบัน 
    ตางๆ 

54 3.51 54 3.49 38 3.76 

การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคนศึกษาคนควาดวย 
    ตนเองและติดตามงานเปนระยะ 

31 3.74 42 3.64 41 3.74 

การใหบริการดวยความสุภาพ มีอัธยาศัย 21 3.79 24 3.74 42 3.73 

ความรูความสามารถในการแนะนําและชวยเหลือผูใช 30 3.76 31 3.70 42 3.73 

การใหบริการดวยความถูกตอง รวดเร็ว และตรงตามตองการ 37 3.69 36 3.66 42 3.73 

พฤติกรรมการอานหรือการแสวงหาความรูของคนในครอบครัว 
    หรือคนใกลชิด 

44 3.64 45 3.60 42 3.73 

การมีบริการฐานขอมูลเอกสารเต็มรูป (Full text) แบบออนไลนที่ 
    สามารถเลือกอานหนังสือ และบทความได 

46 3.62 45 3.60 42 3.73 

ความสําเร็จดานการเรียนของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด 44 3.64 50 3.56 47 3.68 

การที่ผูสอนระบุรายชื่อหนังสือ บทความ ส่ือโสตทัศนใหนักศึกษา 
    คนควาเพ่ิมเติม 

50 3.58 52 3.54 47 3.68 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบสัมมนาซึ่งทําใหนักศึกษาตองรับ 
    ผิดชอบหัวขอการเรียนรูรวมกัน 

57 3.44 56 3.45 49 3.65 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนโดยนําปญหาหรือเหตุการณปจจุบันมาเปน 
    กรณีศึกษาใหผูเรียนคิดวิเคราะห 

52 3.56 50 3.56 50 3.64 

การที่ผูสอนกําหนดใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเองจากสื่อการเรียน 
    การสอนที่ผูสอนผลิตขึ้น 

53 3.55 53 3.52 50 3.64 

การที่ผูสอนนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางจากตําราหลัก 48 3.60 49 3.57 52 3.63 

การมีนิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหมอยางตอเนื่อง 55 3.46 57 3.44 52 3.63 
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ตารางที่ 14 (ตอ) อันดับและคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด 
    จําแนกตามผลการเรียนปจจุบันสูง คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษาและคาดหวังระดับ 
    การศึกษาปริญญาเอก 

ปจจัยจูงใจ 

นักศึกษาที่มี
ผลการเรียน
ปจจุบันสูง 

นักศึกษาที่
คาดหวังผล
การเรียนสูง
เมื่อจบ

การศึกษา 

นักศึกษาที่มี
ความคาดหวัง

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก 

อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย 

การมีบริการแบบออนไลนที่สามารถเลือกดูหนัง ฟงเพลงได  
    (บริการ Video on Demand)  

48 3.60 44 3.62 54 3.61 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบกลุมสืบคนโดยใหนักศึกษาสืบคนหาคํา 
    ตอบของปญหารวมกับกลุม 

43 3.67 45 3.60 55 3.58 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษาเปน 
    ผูดําเนินการ 

56 3.45 55 3.46 56 3.54 

ความตองการผอนคลายดวยการเลือกชมรายการโทรทัศน ดูหนัง  
    ฟงเพลง จากบริการสื่อโสตทัศน 

50 3.58 48 3.59 57 3.50 

ระดับการศึกษาของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด 57 3.44 59 3.37 58 3.37 

การมีเวลาวางระหวางวิชาหรือเวลาพักระหวางชวงที่เรียน 57 3.44 58 3.39 59 3.20 

พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด 60 3.32 60 3.23 60 3.17 

คาเฉลี่ยรวม  3.73  3.69  3.78 

 
ปจจัยจูงใจของนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอกมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 3.78 

รองลงมาไดแก นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบ
การศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.73 และ 3.69 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญในระดับมากที่สุด สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันสูง มี 3 ปจจัย ไดแก ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ 
ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว และ ความคาดหวังที่
จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ย 4.29  4.26 และ 4.24 ตามลําดับ 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญในระดับมากที่สุด สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังผลการ
เรียนสูงเม่ือจบการศึกษา มี 3 ปจจัย อันดับแรกไดแก ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการ
ทํางานตามสาขาวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย 4.27 รองลงมาไดแก ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดาน
การศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว และความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนด
ไว ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.22 เทากัน 

DPU



 55 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญในระดับมากที่สุดสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาเอก มี 3 ปจจัย ไดแก ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ความคาดหวังที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และความคาดหวังที่จะประสบ
ผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย 4.37 4.30 และ 4.23 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยปจจัยจูงใจในการใชศนูยสนเทศและหอสมุดจําแนกตามลักษณะสวนตัวของ 
    นักศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา และระดับการ 
    ศึกษาที่คาดหวัง 

ลักษณะสวนตัว 
ของนักศึกษา 

คาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจ คาเฉลี่ย
รวม ดานนักศึกษา ดานการเรียนการสอน 

ดานศูนยสนเทศและ 
หอสมุด 

ดานผลการเรียนปจจุบัน     

    ต่ํา 3.58 3.45 3.57 3.53 

    ปานกลาง 3.66 3.49 3.62 3.59 

    สูง 3.87 3.59 3.73 3.73 

รวม 3.72 3.52 3.65 3.63 

ดานผลการเรียนที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา 

    ต่ํา 3.50 3.39 3.50 3.46 

    ปานกลาง 3.69 3.53 3.68 3.63 

    สูง 3.83 3.56 3.69 3.69 

รวม 3.72 3.52 3.65 3.63 

ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

    ปริญญาตรี 3.53 3.39 3.51 3.48 

    ปริญญาโท 3.71 3.52 3.65 3.63 

    ปริญญาเอก 3.91 3.64 3.79 3.78 

รวม 3.72 3.52 3.65 3.63 

 
ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษามีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.63 มี

ความสําคัญในระดับมาก ปจจัยจูงใจดานนักศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3.72 รองลงมาไดแก ปจจัย
จูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด และปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.65 และ 3.52 
ตามลําดับ มีความสําคัญในระดับมาก 
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นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอกมีคาเฉลี่ยปจจัยจูงใจสูงที่สุด 3.78 
รองลงมาไดแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบ
การศึกษา มีคาเฉลี่ยปจจัยจูงใจ 3.73 และ 3.69 ตามลําดับ มีความสําคัญในระดับมาก นักศึกษาที่
คาดหวังผลการเรียนต่ําเมื่อจบการศึกษา มีคาเฉลี่ยปจจัยจูงใจต่ําที่สุด 3.46  มีความสําคัญใน
ระดับมาก   

นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอกมีคาเฉลี่ยปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ดาน
การเรียนการสอน และดานศูนยสนเทศและหอสมุด 3.91  3.64  และ 3.79 ตามลําดับ มี
ความสําคัญในระดับมาก  และมีคามากกวาคาเฉลี่ยปจจัยจูงใจของนักศึกษากลุมอ่ืนๆทุกกลุม  

 
ตารางที่ 16 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศนูยสนเทศและหอสมุดกับลกัษณะสวนตวั 
    ของนักศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา และระดบัการ 
    ศึกษาที่คาดหวัง 

ลักษณะสวนตัว
ของนักศึกษา 

จํานวนนกัศกึษาที่มีคาเฉลี่ยความสาํคัญ
ของปจจัยจูงใจทั้ง 3 ดานในระดับ 

รวมจํานวน
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานผลการเรียนปจจุบัน       

    ต่ํา 0 3 29 56 10 98  

    ปานกลาง 0 1 57 86 16 160 12.425 

    สูง 0 0 35 92 22 149  

รวม 0 4 121 234 48 407  

ดานผลการเรียนที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา     

ต่ํา 0 3 26 40 4 73  

ปานกลาง 0 1 50 90 19 160 14.770 

สูง 0 0 45 104 25 174  

รวม 0 4 121 234 48 407  

ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

ปริญญาตรี 0 1 33 37 2 73  

ปริญญาโท 0 3 69 150 28 250 21.405 

ปริญญาเอก 0 0 19 47 18 84  

รวม 0 4 121 234 48 407  

 
หมายเหตุ คาวิกฤติของไคสแคว = 15.51 

DPU



 57 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐานพบวา ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและ
หอสมุดไมมีความสัมพันธกับผลการเรียนปจจุบัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคส
แคว 12.425 

ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธกับผลการเรียนที่คาดหวัง
เม่ือจบการศึกษาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 14.770 

ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาที่
คาดหวัง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 21.405 
 
ตารางที่ 17 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานนักศึกษากับลักษณะสวนตัวของนักศึกษาดาน 
    ผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา และระดับการศึกษาที่คาดหวงั 

ลักษณะสวนตัว
ของนักศึกษา 

จํานวนนักศกึษาที่มีคาเฉลี่ยความสาํคัญ 
ของปจจัยจูงใจดานนักศึกษาในระดับ 

รวมจํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานผลการเรียนปจจุบัน       

ต่ํา 0 3 27 57 11 98  

ปานกลาง 0 1 62 73 24 160 20.735 

สูง 0 1 32 79 37 149  

รวม 0 5 121 209 72 407  

ดานผลการเรียนที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา 

ต่ํา 0 4 27 34 8 73  

ปานกลาง 0 0 49 88 23 160 22.578 

สูง 0 1 45 87 41 174  

รวม 0 5 121 209 72 407  

ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

ปริญญาตรี 0 1 32 30 10 73  

ปริญญาโท 0 3 72 138 37 250 18.598 

ปริญญาเอก 0 1 17 41 25 84  

รวม 0 5 121 209 72 407  

 
หมายเหตุ คาวิกฤติของไคสแคว = 15.51 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจดานนักศึกษามีความสัมพันธกับผลการเรียน

ปจจุบัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 20.735 
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ปจจัยจูงใจดานนักศึกษามีความสัมพันธกับผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 22.578 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับการศึกษาที่คาดหวัง ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 18.598 
 
ตารางที่ 18 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนกับลักษณะสวนตัวของ 
    นักศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา และระดับการ 
    ศึกษาที่คาดหวัง 

ลักษณะสวนตัว
ของนักศึกษา 

จํานวนนักศกึษาที่มีคาเฉลี่ยความสาํคัญ 
ของปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนในระดับ 

รวมจํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานผลการเรียนปจจุบัน       

ต่ํา 1 5 39 41 12 98  

ปานกลาง 0 4 70 68 18 160 6.419 

สูง 0 6 53 71 19 149  

รวม 1 15 162 180 49 407  

ดานผลการเรียนที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา     

ต่ํา 1 5 31 29 7 73  

ปานกลาง 0 1 70 70 19 160 14.533 

สูง 0 9 61 81 23 174  

รวม 1 15 162 180 49 407  

ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง      

ปริญญาตรี 1 1 38 27 6 73  

ปริญญาโท 0 10 99 113 28 250 15.382 

ปริญญาเอก 0 4 25 40 15 84  

รวม 1 15 162 180 49 407  

 
หมายเหตุ คาวิกฤติของไคสแคว = 15.51 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนไมมีความสัมพันธกับผล

การเรียนปจจุบัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 6.419 
ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนไมมีความสัมพันธกับผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบ

การศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 14.533 
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ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนไมมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาที่คาดหวัง ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 15.382 

 
ตารางที่ 19 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดกับลักษณะสวนตัวของ 
    นักศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา และระดับการ 
    ศึกษาที่คาดหวัง 

ลักษณะสวนตัว
ของนักศึกษา 

จํานวนนักศกึษาที่มีคาเฉลี่ยความสาํคัญของ 
ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดในระดับ

รวมจํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานผลการเรียนปจจุบัน       

ต่ํา 0 4 34 46 14 98  

ปานกลาง 0 3 60 67 30 160 5.178 

สูง 0 2 50 63 34 149  

รวม 0 9 144 176 78 407  

ดานผลการเรียนที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา 

ต่ํา 0 4 25 36 8 73  

ปานกลาง 0 1 58 70 31 160 9.943 

สูง 0 4 61 70 39 174  

รวม 0 9 144 176 78 407  

ดานระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

ปริญญาตรี 0 1 34 29 9 73  

ปริญญาโท 0 8 84 111 47 250 10.722 

ปริญญาเอก 0 0 26 36 22 84  

รวม 0 9 144 176 78 407  

 
หมายเหตุ คาวิกฤติของไคสแคว = 15.51 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธ

กับผลการเรียนปจจุบัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 5.178 
ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธกับผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือ

จบการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 9.943 
ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 10.722 
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ตารางที่ 20 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศนูยสนเทศและหอสมุดกับเปาหมายดาน 
    ตําแหนงงาน 

ความสําคัญ
ของปจจัยจูงใจ 

จํานวนนักศกึษาที่มีคาเฉลี่ยความสาํคัญ 
ของเปาหมายดานตําแหนงงานในระดับ รวม

จํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว 

นอย 
ปานกลาง
คอนขาง
นอย 

ปานกลาง 
ปานกลาง
คอนขางมา

ก 
มาก 

ดานนักศึกษา        

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 2 3 0 0 5  

ปานกลาง 1 2 35 57 26 121 32.393 

มาก 0 3 14 89 103 209  

มากที่สุด 0 1 4 13 54 72  

รวม 1 8 56 159 183 407  

ดานการเรียนการสอน       

นอยที่สุด 0 0 1 0 0 1  

นอย 0 1 5 0 9 15  

ปานกลาง 1 7 37 72 45 162 79.653 

มาก 0 0 10 78 92 180  

มากที่สุด 0 0 3 9 37 49  

รวม 1 8 56 159 183 407  

ดานศูนยสนเทศและหอสมุด      

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 1 3 2 3 9  

ปานกลาง 1 5 32 56 50 144 37.542 

มาก 0 2 16 77 81 176  

มากที่สุด 0 0 5 24 49 78  

รวม 1 8 56 159 183 407  
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ตารางที่ 20 (ตอ) ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับเปาหมาย 
    ดานตําแหนงงาน 

ความสําคัญ
ของปจจัยจูงใจ 

จํานวนนักศกึษาที่มีคาเฉลี่ยความสาํคัญ 
ของเปาหมายดานตําแหนงงานในระดับ รวม

จํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว 

นอย 
ปานกลาง
คอนขาง
นอย 

ปานกลาง 
ปานกลาง
คอนขางมา

ก 
มาก 

รวมทัง้ 3 ดาน        

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 1 2 1 0 4  

ปานกลาง 1 4 32 55 29 121 65.737 

มาก 0 3 19 90 122 234  

มากที่สุด 0 0 3 13 32 48  

รวม 1 8 56 159 183 407  

 
หมายเหตุ คาวิกฤติของไคสแคว = 26.30 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีความสัมพันธ

กับเปาหมายดานตําแหนงงาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 65.737 
ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน และปจจัยจูงใจดานศูนย

สนเทศและหอสมุดมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
โดยมีคาไคสแคว 32.393  79.653  และ 37.542 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 21 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับความคาดหวัง 
    ของบิดามารดา 

ความสําคัญ
ของปจจัยจูงใจ 

จํานวนนักศกึษาที่มีคาเฉลี่ย 
ความคาดหวังของบิดามารดาในระดบั 

รวม
จํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว 

นอย 
ปานกลาง 

คอนขางนอย 
ปาน
กลาง 

ปานกลาง 
คอนขางมาก 

มาก 

ดานนักศึกษา        

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 4 1 0 0 5  

ปานกลาง 1 12 53 44 11 121 142.707 

มาก 0 6 35 90 78 209  

มากที่สุด 0 0 5 24 43 72  

รวม 1 22 94 158 132 407  

ดานการเรียนการสอน       

นอยที่สุด 0 0 1 0 0 1  

นอย 0 5 3 4 3 15  

ปานกลาง 0 8 54 63 37 162 56.026 

มาก 1 9 29 75 66 180  

มากที่สุด 0 0 7 16 26 49  

รวม 1 22 94 158 132 407  

ดานศูนยสนเทศและหอสมุด      

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 2 3 3 1 9  

ปานกลาง 0 12 40 55 37 144 25.970 

มาก 1 7 34 77 57 176  

มากที่สุด 0 1 17 23 37 78  

รวม 1 22 94 158 132 407  
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ตารางที่ 21 (ตอ) ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับ 
    ความคาดหวังของบิดามารดา 

ความสําคัญ
ของปจจัยจูงใจ 

จํานวนนักศกึษาที่มีคาเฉลี่ย 
ความคาดหวังของบิดามารดาในระดบั 

รวม
จํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว 

นอย 
ปานกลาง 

คอนขางนอย 
ปาน
กลาง 

ปานกลาง 
คอนขางมาก 

มาก 

รวมทัง้ 3 ดาน       

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 1 1 1 1 4  

ปานกลาง 0 6 30 47 38 121 6.237 

มาก 1 14 50 90 79 234  

มากที่สุด 0 1 13 20 14 48  

รวม 1 22 94 158 132 407  

 
หมายเหตุ คาวิกฤติของไคสแคว = 26.30 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดไมมี

ความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 
6.237 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษามีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดา ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 142.707 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนมีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดา ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 56.026 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดา
มารดา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 25.970 
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ตารางที่  22 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับความคาดหวงั 
    ของครอบครัว 

ความสําคัญของ
ปจจัยจูงใจ 

จํานวนนักศกึษาที่มีคาเฉลี่ยความคาดหวัง 
ของครอบครัวในระดบั 

รวม
จํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว

นอย 
ปานกลาง 

คอนขางนอย 
ปานกลาง 

ปานกลาง
คอนขางมาก 

มาก 

ดานนักศึกษา        

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 1 0 0 0 1  

ปานกลาง 1 1 20 13 1 36 81.945 

มาก 0 0 11 21 13 45  

มากที่สุด 0 0 0 4 10 14  

รวม 1 2 31 38 24 96  

ดานการเรียนการสอน 

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 0 2 3 1 6  

ปานกลาง 0 0 14 11 8 33 7.709 

มาก 1 2 13 18 10 44  

มากที่สุด 0 0 2 6 5 13  

รวม 1 2 31 38 24 96  

ดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 0 0 1 1 2  

ปานกลาง 0 0 9 12 9 30 5.210 

มาก 1 1 17 17 10 46  

มากที่สุด 0 1 5 8 4 18  

รวม 1 2 31 38 24 96  
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ตารางที่  22 (ตอ) ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับความคาด 
    หวังของครอบครัว 

ความสําคัญของ
ปจจัยจูงใจ 

จํานวนนักศกึษาที่มีคาเฉลี่ยความคาดหวัง 
ของครอบครัวในระดบั 

รวม
จํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว

นอย 
ปานกลาง 

คอนขางนอย 
ปานกลาง 

ปานกลาง
คอนขางมาก 

มาก 

รวมทัง้ 3 ดาน        

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 0 0 0 0 0  

ปานกลาง 1 1 12 10 3 27 9.113 

มาก 0 1 17 23 16 57  

มากที่สุด 0 0 2 5 5 12  

รวม 1 2 31 38 24 96  

 
หมายเหตุ คาวิกฤติของไคสแคว = 26.30 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดไมมี

ความสัมพันธกับความคาดหวังของครอบครัว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 
9.113 

ปจจัยจูงในดานนักศึกษามีความสัมพันธกับความคาดหวังของครอบครัว ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 81.945 

ปจจัยจูงในดานการเรียนการสอนไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังของครอบครัว ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 7.709 

ปจจัยจูงในดานศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังของ
ครอบครัว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 5.210 
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ตารางที่  23  ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับความคาดหวงั 
    ของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน 

ความสําคัญของ
ปจจัยจูงใจ 

จํานวนนักศกึษาที่มีคาเฉลี่ยความคาดหวัง 
ของผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงานในระดับ 

รวม
จํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว

นอย 
ปานกลาง

คอนขางนอย 
ปานกลาง 

ปานกลาง
คอนขางมาก 

มาก 

ดานนักศึกษา        

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 1 0 0 0 1  

ปานกลาง 3 5 19 6 1 34 54.946 

มาก 0 0 19 26 14 59  

มากที่สุด 0 0 3 5 8 16  

รวม 3 6 41 37 23 110  

ดานการเรียนการสอน 

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 1 4 0 1 1 7  

ปานกลาง 0 1 19 12 6 38 58.098 

มาก 2 1 18 21 8 50  

มากที่สุด 0 0 4 3 8 15  

รวม 3 6 41 37 23 110  

ดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 1 0 0 0 1  

ปานกลาง 2 3 12 8 8 33 26.220 

มาก 1 2 22 22 8 55  

มากที่สุด 0 0 7 7 7 21  

รวม 3 6 41 37 23 110  
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ตารางที่  23  (ตอ) ความสมัพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับความคาด 
    หวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน 

ความสําคัญของ
ปจจัยจูงใจ 

จํานวนนักศกึษาที่มีคาเฉลี่ยความคาดหวัง 
ของผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงานในระดับ 

รวม
จํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว

นอย 
ปานกลาง

คอนขางนอย 
ปานกลาง 

ปานกลาง
คอนขางมาก 

มาก 

รวมทัง้ 3 ดาน        

นอยที่สุด 0 0 0 0 0 0  

นอย 0 0 0 0 0 0  

ปานกลาง 2 6 10 5 2 25 31.547 

มาก 1 0 27 28 15 71  

มากที่สุด 0 0 4 4 6 14  

รวม 3 6 41 37 23 110  

 
หมายเหตุ คาวิกฤติของไคสแคว = 26.30 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีความสัมพันธ

กับความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคส
แคว 31.547 

ปจจัยจูงในดานนักศึกษามีความสัมพันธกับความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือน
รวมงาน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 54.946 

ปจจัยจูงในดานการเรียนการสอนมีความสัมพันธกับความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/
เพ่ือนรวมงาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 58.098 

ปจจัยจูงในดานศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังของ
ผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 26.220 
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ตารางที่ 24 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับความถี่ในการใช 
    ศูนยสนเทศและหอสมุด 

ความสําคัญ
ของปจจัย 
จูงใจ 

จํานวนนักศกึษาที่มีความถี่ 
ในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด 

รวม
จํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว นอยกวา 

สัปดาหละครั้ง 
สัปดาหละ 
 1-2 คร้ัง 

มากกวาสัปดาห 
ละ 2 คร้ัง 

ดานนักศึกษา      

นอยที่สุด 0 0 0 0  

นอย 3 2 0 5  

ปานกลาง 37 57 27 121 40.273 

มาก 32 88 89 209  

มากที่สุด 6 23 43 72  

รวม 78 170 159 407  

ดานการเรียนการสอน     

นอยที่สุด 1 0 0 1  

นอย 7 5 3 15  

ปานกลาง 45 62 55 162 32.982 

มาก 24 79 77 180  

มากที่สุด 1 24 24 49  

รวม 78 170 159 407  

ดานศูนยสนเทศและหอสมุด     

นอยที่สุด 0 0 0 0  

นอย 2 5 2 9  

ปานกลาง 36 61 47 144 14.449 

มาก 35 67 74 176  

มากที่สุด 5 37 36 78  

รวม 78 170 159 407  
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ตารางที่ 24 (ตอ) ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับความถี่ใน 
    การใชศูนยสนเทศและหอสมุด 

ความสําคัญ
ของปจจัย 
จูงใจ 

จํานวนนักศกึษาที่มีความถี่
ในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด 

รวม
จํานวน 
นักศึกษา 

คา 
ไคสแคว นอยกวา 

สัปดาหละครั้ง 
สัปดาหละ 
 1-2 คร้ัง 

มากกวา 
สัปดาหละ 2 คร้ัง 

รวมปจจัยทั้ง 3 ดาน     

นอยที่สุด 0 0 0 0  

นอย 3 1 0 4  

ปานกลาง 33 49 39 121 23.957 

มาก 41 95 98 234  

มากที่สุด 1 25 22 48  

รวม 78 170 159 407  

 
หมายเหตุ คาวิกฤติของไคสแคว = 15.51 
ผลการวเิคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีความสัมพันธ

กับความถี่ในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 
23.957 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษามีความสัมพันธกบัความถี่ในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด ที่
ระดับนัยสําคญัทางสถติิ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 40.273 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนมีความสัมพันธกับความถี่ในการใชศูนยสนเทศและ
หอสมุด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 32.982 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการใชศูนย
สนเทศและหอสมุด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 14.449 

 
ตอนที่ 3  ผลการวิจัยปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ประกอบดวยตารางที่ 25 – 29 รายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 25 คาเฉลี่ยความสาํคัญและความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานนักศึกษากับผลการเรยีนปจจุบัน   

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่ม ี
ผลการเรียนปจจุบัน 

คาเฉลี่
ยรวม 

คาไค 
สแคว 

Asymp. 
Sig 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

ความตองการแสวงหาสารสนเทศตามความสนใจ 
    ดวยตนเอง 

3.44 3.71 3.74 3.66 15.600 0.048 

ความตองการสารสนเทศเพือ่ใชประกอบการเรียน 
    ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 

3.77 3.87 4.01 3.89 11.690 0.166 

ความตองการศึกษาเพิ่มเตมิและทําความเขาใจ 
    บทเรียนดวยตนเอง 

3.42 3.50 3.78 3.58 23.160 0.003 

ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูความ 
    สามารถในสาขาวชิาชพี 

3.66 3.68 3.95 3.78 17.916 0.006 

ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูทีท่ันสมัย 
   ทันเหตุการณ 

3.91 3.91 4.04 3.96 8.580 0.379 

ความตองการพัฒนาตนเองดานความรูและทักษะ 
    เกี่ยวกับการสืบคนและการใชสารสนเทศ 

3.66 3.68 3.73 3.69 4.791 0.780 

ความตองการพัฒนาตนเองดานความสามารถใน 
    การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 

3.48 3.64 3.86 3.68 20.805 0.008 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึงระดับ 
    ที่นักศึกษาคาดหวัง 

3.65 3.78 4.05 3.85 19.847 0.003 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นในระดับ 
    เดียวกับเพ่ือนหรือเหนือกวาเพื่อน 

3.60 3.62 3.82 3.69 10.286 0.113 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึงระดับ 
    ที่คนในครอบครัวหรือคนใกลชิดพึงพอใจ 

3.63 3.59 3.91 3.72 17.410 0.026 

ความตองการพัฒนาตนเองดานทักษะในการทํา 
    รายงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ 

3.67 3.73 3.61 3.67 8.169 0.417 

ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษา 
    ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

3.99 4.01 4.26 4.10 21.249 0.007 

ความตองการเตรียมการหรอืวางแผนการประกอบ 
    อาชีพ 

3.59 3.75 4.03 3.82 43.403 0.000 

ความตองการสถานที่สงบสาํหรับทบทวนความรู 3.78 3.79 4.11 3.91 20.517 0.009 
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ตารางที่ 25 (ตอ) คาเฉลี่ยความสําคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานนักศึกษากับผลการเรียน 
    ปจจุบัน     

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่ม ี
ผลการเรียนปจจุบัน 

คาเฉลี่
ยรวม 

คาไค 
สแคว

Asymp. 
Sig 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

ความตองการผอนคลายดวยการเลือกชมรายการ 
    โทรทัศน ดูหนังฟงเพลงจากบริการสื่อโสตทัศน 

3.44 3.52 3.58 3.52 4.080 0.850 

ความคาดหวงัที่จะศึกษาตอในระดับการศึกษาที ่
    สูงขึ้น 

3.52 3.74 4.01 3.78 24.687 0.002 

ความคาดหวงัที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางาน 
    ตามสาขาวิชาชีพ 

3.82 4.04 4.29 4.08 25.696 0.000 

ความคาดหวงัที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่ 
    กําหนดไว 

3.79 3.93 4.24 4.01 24.156 0.000 

ความคาดหวงัที่จะเปนบคุคลที่มีชื่อเสยีงในวงการ 
    วิชาชีพ 

3.42 3.54 3.78 3.60 15.061 0.058 

ความคาดหวงัของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด 
    ที่มีตอการประกอบอาชพีของนักศึกษา 

3.61 3.73 4.11 3.84 38.748 0.000 

พฤติกรรมการอานหรือการแสวงหาความรูของคน 
    ในครอบครัวหรือคนใกลชิด 

3.41 3.51 3.64 3.53 13.485 0.096 

พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบครัวหรือ 
    คนใกลชิด 

3.08 3.09 3.32 3.17 10.396 0.238 

ระดับการศึกษาของคนในครอบครวัหรือคนใกลชิด 3.30 3.26 3.44 3.33 8.882 0.352 

ความสําเร็จดานการเรียนของคนในครอบครัวหรือ 
    คนใกลชิด 

3.38 3.37 3.64 3.47 15.835 0.045 

การติดตามเอาใจใสผลการเรียนจากคนในครอบ 
    ครัวหรือคนใกลชิด 

3.47 3.49 3.80 3.60 18.576 0.017 

รวม 3.58 3.66 3.87 3.72 20.735  

 
ผลการทดสอบความสัมพันธพบวา ปจจัยจูงใจดานนักศึกษามีความสัมพันธกับผลการ

เรียนปจจุบัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคา ไคสแคว 20.735 
ปจจัยจูงใจดานนักศึกษามีคาเฉลี่ยความสําคัญโดยรวม 3.72  มีความสําคัญในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 3 อันดับแรก ไดแก ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดาน
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การศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขา
วิชาชีพ และ ความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ย 4.10  4.08 
และ 4.01 ตามลําดับ ซึ่งมีความสําคัญในระดับมาก ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่มีคาเฉลี่ย
ความสําคัญอันดับสุดทาย ไดแก พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด มี
คาเฉลี่ย 3.17 ซึ่งมีความสําคัญในระดับปานกลาง 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปานกลาง และ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา มีคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจ 3.87  3.66 และ 3.50 
ตามลําดับ ซึ่งเปนความสําคัญในระดับมาก  

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 3 อันดับแรกสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันสูง และนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปานกลาง เปนปจจัยจูงใจเรื่องเดียวกัน ไดแก 
ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ ความตองการที่จะประสบ
ผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว และความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตาม
เปาหมายที่กําหนดไว  สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง มีคาเฉลี่ย 4.29 4.26 และ 4.24  
ตามลําดับ สําคัญในระดับมากที่สุด  สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปานกลางมีคาเฉลี่ย 
4.04 4.01 และ 3.93 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก    

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 3 อันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันต่ํา ไดแก ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว 
ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัยทันเหตุการณ และความคาดหวังที่จะประสบ
ผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ  มีคาเฉลี่ย  3.99  3.91 และ 3.82 ตามลําดับ สําคัญใน
ระดับมาก 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่ไมมี
ความสัมพันธกับผลการเรียนปจจุบันของนักศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 10 ปจจัย 
ไดแก ความตองการสารสนเทศเพื่อใชประกอบการเรียนตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย ความ
ตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัยทันเหตุการณ ความตองการพัฒนาตนเองดานความรู
และทักษะเกี่ยวกับการสืบคนและการใชสารสนเทศ  ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นใน
ระดับเดียวกับเพ่ือนหรือเหนือกวาเพื่อน  ความตองการพัฒนาตนเองดานทักษะในการทํารายงาน 
สารนิพนธ และวิทยานิพนธ ความตองการผอนคลายดวยการเลือกชมรายการโทรทัศน ดูหนัง ฟง
เพลงจากบริการสื่อโสตทัศน  ความคาดหวังที่จะเปนบุคคลที่ มีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพ 
พฤติกรรมการอานหรือการแสวงหาความรูของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด  พฤติกรรมการใช
หองสมุดของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด และระดับการศึกษาของคนในครอบครัวหรือคน
ใกลชิด 
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ตารางที่ 26 คาเฉลี่ยความสาํคัญและความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานนักศึกษากับผลการเรยีน 
    ที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่คาดหวัง

ผลการเรียนเม่ือจบ
การศึกษา 

คาเฉลี่
ยรวม 

คาไค 
สแคว 

Asym
p.Sig 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

ความตองการแสวงหาสารสนเทศตามความสน 
    ใจดวยตนเอง 

3.45 3.66 3.75 3.66 11.567 0.172 

ความตองการสารสนเทศเพือ่ใชประกอบการ 
    เรียนตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 

3.71 3.94 3.93 3.89 12.453 0.132 

ความตองการศึกษาเพิ่มเตมิและทําความเขาใจ 
    บทเรียนดวยตนเอง 

3.40 3.54 3.70 3.58 11.476 0.176 

ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูความ 
    สามารถในสาขาวชิาชพี 

3.59 3.77 3.86 3.78 20.531 0.002 

ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูทีท่ันสมัย 
   ทันเหตุการณ 

3.90 3.94 4.00 3.96 5.769 0.673 

ความตองการพัฒนาตนเองดานความรูและ 
    ทักษะเกี่ยวกับการสบืคนและการใชสาร 
    สนเทศ 

3.58 3.73 3.71 3.69 7.397 0.494 

ความตองการพัฒนาตนเองดานความสามารถใน 
    การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 

3.48 3.61 3.83 3.68 20.374 0.009 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึง 
    ระดับที่นักศึกษาคาดหวงั 

3.52 3.82 4.01 3.85 33.747 0.000 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นใน 
    ระดับเดียวกับเพ่ือนหรือเหนือกวาเพื่อน 

3.41 3.67 3.83 3.69 19.006 0.004 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึง 
    ระดับที่คนในครอบครวัหรือคนใกลชดิ 
    พึงพอใจ 

3.44 3.69 3.86 3.72 26.226 0.001 

ความตองการพัฒนาตนเองดานทักษะในการทํา 
    รายงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ 

3.55 3.74 3.66 3.67 10.830 0.212 

ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการ 
    ศึกษาตามเปาหมายที่กาํหนดไว 

3.82 4.09 4.22 4.10 18.877 0.016 
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ตารางที่ 26 (ตอ) คาเฉลี่ยความสําคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานนักศึกษากับผลการเรียนที ่
    คาดหวังเม่ือจบการศึกษา 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่คาด 

หวังผลการเรียน 
เมื่อจบการศกึษา 

คาเฉลี่
ยรวม 

คาไค 
สแคว 

Asym
p.Sig 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

ความตองการเตรียมการหรอืวางแผนการประกอบ 
    อาชีพ 

3.53 3.74 4.01 3.82 37.474 0.000 

ความตองการสถานที่สงบสาํหรับทบทวนความรู 3.66 3.86 4.05 3.91 20.339 0.009 

ความตองการผอนคลายดวยการเลือกชมราย 
    การโทรทัศน ดูหนัง ฟงเพลงจากบริการสื่อ 
    โสตทัศน 

3.37 3.52 3.59 3.52 14.019 0.081 

ความคาดหวงัที่จะศึกษาตอในระดับการศึกษาที ่
    สูงขึ้น 

3.52 3.65 4.02 3.78 34.066 0.000 

ความคาดหวงัที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางาน 
    ตามสาขาวิชาชีพ 

3.79 4.00 4.27 4.08 28.279 0.000 

ความคาดหวงัที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมาย 
    ที่กําหนดไว 

3.73 3.91 4.22 4.01 29.885 0.000 

ความคาดหวงัที่จะเปนบคุคลที่มีชื่อเสยีงในวง 
    การวิชาชพี 

3.33 3.55 3.75 3.60 14.997 0.059 

ความคาดหวงัของคนในครอบครัวหรือคนใกล 
    ชิดที่มีตอการประกอบอาชีพของนักศึกษา 

3.53 3.79 4.01 3.84 27.048 0.001 

พฤติกรรมการอานหรือการแสวงหาความรูของ 
    คนในครอบครัวหรือคนใกลชิด 

3.34 3.54 3.60 3.53 11.652 0.167 

พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบครัว 
    หรือคนใกลชิด 

2.96 3.21 3.23 3.17 8.471 0.389 

ระดับการศึกษาของคนในครอบครวัหรือคนใกลชิด 3.22 3.34 3.37 3.33 8.582 0.379 

ความสําเร็จดานการเรียนของคนในครอบครัว 
    หรือคนใกลชิด 

3.26 3.48 3.56 3.47 13.057 0.110 

การติดตามเอาใจใสผลการเรียนจากคนในครอบ 
    ครัวหรือคนใกลชิด 

3.44 3.52 3.74 3.60 13.804 0.087 

รวม 3.50 3.69 3.83 3.72 22.578  
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ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจดานนักศึกษามีความสัมพันธกับผลการเรียนที่
คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคา ไคสแคว 22.578 

ความสําคัญของปจจัยจูงใจดานนักศึกษาสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูง 
นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปานกลาง และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนผลการเรียนต่ํา มี
คาเฉลี่ย 3.83  3.69 และ 3.50 สําคัญในระดับมาก  

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียน
สูง ไดแก ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย 4.27 
อันดับที่ 2 ไดแก ความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนดไว  และ ความตองการ
ที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ย 4.22 เทากัน ซึ่งเปน
ความสําคัญในระดับมากที่สุดทั้งสองอันดับ 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียน
ปานกลาง และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ํา ไดแก ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดาน
การศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว และ ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัยทัน
เหตุการณ มีคาเฉลี่ย 4.09 และ 3.90 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่มีความสัมพันธ
กับผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 12 ปจจัย ไดแก 
ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพ ความตองการพัฒนาตนเอง
ดานความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึง
ระดับที่นักศึกษาคาดหวัง  ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นในระดับเดียวกับเพ่ือนหรือ
เหนือกวาเพื่อน  ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึงระดับที่คนในครอบครัวหรือคน
ใกลชิดพึงพอใจ  ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว  
ความตองการเตรียมการหรือวางแผนการประกอบอาชีพ  ความตองการสถานที่สงบสําหรับ
ทบทวนความรู ความคาดหวังที่จะศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ความคาดหวังที่จะประสบ
ผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ ความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนด
ไว และ ความคาดหวังของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิดที่มีตอการประกอบอาชีพของนักศึกษา 
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ตารางที่ 27 คาเฉลี่ยความสาํคัญและความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานนักศึกษากับระดับ 
    การศึกษาที่คาดหวัง 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่คาด 
หวังระดับการศึกษา 

คาเฉลี่
ยรวม 

คาไค 
สแคว

Asymp. 
Sig 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ความตองการแสวงหาสารสนเทศตามความสน 
    ใจดวยตนเอง 

3.46 3.65 3.85 3.66 13.639 0.092 

ความตองการสารสนเทศเพือ่ใชประกอบการ 
    เรียนตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 

3.77 3.91 3.95 3.89 11.919 0.155 

ความตองการศึกษาเพิ่มเตมิและทําความเขาใจ 
    บทเรียนดวยตนเอง 

3.28 3.58 3.85 3.58 29.965 0.000 

ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูความ 
    สามารถในสาขาวชิาชพี 

3.47 3.76 4.08 3.78 26.157 0.000 

ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูทีท่ันสมัย 
    ทันเหตุการณ 

3.65 3.98 4.17 3.96 20.337 0.009 

ความตองการพัฒนาตนเองดานความรูและ 
    ทักษะเกี่ยวกับการสบืคนและการใชสาร 
    สนเทศ 

3.43 3.74 3.77 3.69 19.196 0.014 

ความตองการพัฒนาตนเองดานความสามารถใน 
    การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 

3.46 3.68 3.87 3.68 19.787 0.011 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึง 
    ระดับที่นักศึกษาคาดหวงั 

3.64 3.83 4.10 3.85 18.465 0.005 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นใน 
    ระดับเดียวกับเพ่ือนหรือเหนือกวาเพื่อน 

3.50 3.69 3.87 3.69 24.360 0.000 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึง 
    ระดับที่คนในครอบครวัหรือคนใกลชดิพึงพอใจ 

3.47 3.71 3.96 3.72 22.225 0.005 

ความตองการพัฒนาตนเองดานทักษะในการทํา 
    รายงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ 

3.39 3.67 3.93 3.67 21.912 0.005 

ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการ 
    ศึกษาตามเปาหมายที่กาํหนดไว 

3.85 4.08 4.37 4.10 25.712 0.001 

ความตองการเตรียมการหรอืวางแผนการ 
    ประกอบอาชีพ 

3.69 3.77 4.07 3.82 19.797 0.011 
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ตารางที่ 27 (ตอ) คาเฉลี่ยความสําคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานนักศึกษากับระดับ 
    การศึกษาที่คาดหวัง 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่คาดหวัง

ระดับการศึกษา 
คาเฉลี่
ยรวม 

คาไค 
สแคว

Asymp. 
Sig 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ความตองการสถานที่สงบสาํหรับทบทวนความรู 3.76 3.89 4.08 3.91 8.901 0.351 

ความตองการผอนคลายดวยการเลือกชมราย 
    การโทรทัศน ดูหนัง ฟงเพลงจากบริการสื่อ 
    โสตทัศน 

3.66 3.49 3.50 3.52 19.600 0.012 

ความคาดหวงัที่จะศึกษาตอในระดับการศึกษาที ่
    สูงขึ้น 

3.42 3.72 4.30 3.78 54.519 0.000 

ความคาดหวงัที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางาน 
    ตามสาขาวิชาชีพ 

3.86 4.09 4.23 4.08 23.659 0.001 

ความคาดหวงัที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมาย 
    ที่กําหนดไว 

3.80 4.01 4.19 4.01 18.850 0.004 

ความคาดหวงัที่จะเปนบคุคลที่มีชื่อเสยีงในวง 
    การวิชาชพี 

3.42 3.59 3.79 3.60 14.736 0.064 

ความคาดหวงัของคนในครอบครัวหรือคนใกล 
    ชิดที่มีตอการประกอบอาชีพของนักศึกษา 

3.78 3.80 4.00 3.84 17.651 0.024 

พฤติกรรมการอานหรือการแสวงหาความรูของ 
    คนในครอบครัวหรือคนใกลชิด 

3.32 3.53 3.73 3.53 27.959 0.000 

พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบครัว 
    หรือคนใกลชิด 

3.12 3.19 3.17 3.17 11.239 0.189 

ระดับการศึกษาของคนในครอบครวัหรือคนใกล 
    ชิด 

3.27 3.34 3.37 3.33 11.828 0.159 

ความสําเร็จดานการเรียนของคนในครอบครัว 
    หรือคนใกลชิด 

3.31 3.45 3.68 3.47 15.037 0.058 

การติดตามเอาใจใสผลการเรียนจากคนในครอบ 
    ครัวหรือคนใกลชิด 

3.54 3.54 3.83 3.60 20.219 0.010 

รวม 3.53 3.71 3.91 3.72 18.598  
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ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจดานนักศึกษามีความสัมพันธกับระดับการศึกษา
ที่คาดหวัง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคา ไคสแคว 18.598 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาของนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาที่
คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ย 
3.91 3.71 และ 3.53 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 3 อันดับแรก และมีความสําคัญในระดับมากที่สุด
สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอก ไดแก ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จ
ดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว ความคาดหวังที่จะศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
และความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ โดยมีคาเฉลี่ย 4.37 4.30 
และ 4.23 ตามลําดับ 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 3 อันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาที่คาดหวังระดับปริญญาตรี ไดแก ความคาดหวังที่จะประสบ
ผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตาม
เปาหมายที่กําหนดไว และความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยมี
คาเฉลี่ย 4.09  4.08 และ 4.01 สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับปริญญาโท และคาเฉลี่ย 3.86  
3.85 และ 3.80 สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับปริญญาตรี ตามลําดับ ซึ่งเปนความสําคัญใน
ระดับมาก 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่ไมมี
ความสัมพันธกับระดับการศึกษาที่คาดหวัง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 7 ปจจัย ไดแก 
ความตองการแสวงหาสารสนเทศตามความสนใจดวยตนเอง ความตองการสารสนเทศเพื่อใช
ประกอบการเรียนตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย ความตองการสถานที่สงบสําหรับทบทวนความรู  
ความคาดหวังที่จะเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพ  พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนใน
ครอบครัวหรือคนใกลชิด ระดับการศึกษาของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด และความสําเร็จดาน
การเรียนของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด  
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ตารางที่ 28 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานนักศึกษากับเปาหมายดานตําแหนงงาน 

ปจจัยจูงใจดาน
นักศึกษา 

คาไคสแคว 
ตําแหนง 

1 
ตําแหนง 

2 
ตําแหนง 

3 
ตําแหนง 

4 
ตําแหนง 

5 
ตําแหนง 

6 
ตําแหนง 

7 
ตําแหนง 

8 
ตําแหนง 

9 

ความตองการแสวงหาสาร 
    สนเทศตามความสนใจ 
    ดวยตนเอง 

32.297 42.681 31.096 30.668 12.435* 42.075 34.635 27.583 19.218 

ความตองการสารสนเทศเพื่อ 
    ใชประกอบการเรียนตาม 
    หัวขอท่ีไดรับมอบหมาย 

23.788 44.468 44.061 31.691 24.539 53.686 27.146 26.521 16.877 

ความตองการศึกษาเพิ่มเติม 
    และทําความเขาใจบท 
    เรียนดวยตนเอง 

26.231 75.240 67.917 33.443 17.092 16.858 47.324 23.632 25.490 

ความตองการพัฒนาตนเอง 
    ใหมคีวามรูความสามารถ 
    ในสาขาวิชาชีพ 

27.932 49.005 74.512 47.160 20.711 31.023 34.714 21.017 21.708 

ความตองการพัฒนาตนเอง 
    ใหมคีวามรูที่ทันสมัย ทัน 
    เหตุการณ 

19.558 21.061 38.784 32.806 14.256 21.068 23.240 20.147 20.380 

ความตองการพัฒนาตนเอง 
    ดานความรูและทักษะ 
    เกี่ยวกับการสืบคนและ 
    การใชสารสนเทศ 

8.115* 23.537 42.675 18.920 10.524* 20.238 19.809 25.317 15.527 

ความตองการพัฒนาตนเอง 
    ดานความสามารถในการ 
    คิดวิเคราะห คิดสราง 
    สรรค 

15.493 37.685 38.685 44.426 11.583* 19.423 29.049 24.371 16.845 

ความตองการพัฒนาผลการ 
    เรียนใหสูงขึ้นถึงระดับที่ 
    นักศึกษาคาดหวัง 

32.890 36.774 51.564 36.020 35.420 36.929 51.682 37.398 32.030 

ความตองการพัฒนาผลการ 
    เรียนใหสูงขึ้นในระดับ 
    เดียวกับเพ่ือนหรือเหนือ 
    กวาเพ่ือน 

35.934 41.493 43.048 34.228 28.434 36.255 52.742 45.283 21.234 

ความตองการพัฒนาผลการ 
    เรียนใหสูงขึ้นถึงระดับที่ 
    คนในครอบครัวหรือคน 
    ใกลชิดพึงพอใจ 

17.693 50.489 56.874 33.124 34.647 36.492 50.117 50.997 17.478 
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ตารางที่ 28 (ตอ) ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานนักศึกษากบัเปาหมายดานตําแหนงงาน 

ปจจัยจูงใจ 
ดานนักศึกษา 

คาไคสแคว 
ตําแหนง 

1 
ตําแหนง 

2 
ตําแหนง 

3 
ตําแหนง 

4 
ตําแหนง 

5 
ตําแหนง 

6 
ตําแหนง 

7 
ตําแหนง 

8 
ตําแหนง 

9 

ความตองการพัฒนาตนเอง 
    ดานทักษะในการทําราย 
    งาน สารนิพนธ และวิทยา 
    นิพนธ 

20.271 37.003 64.044 34.042 26.413 29.194 72.044 45.544 24.229 

ความตองการที่จะประสบ 
    สําเร็จดานการศึกษาตาม 
    เปาหมายทีก่ําหนดไว 

38.677 49.625 57.961 22.831 37.278 51.891 29.833 20.279 49.376 

ความตองการเตรียมการหรือ 
    วางแผนการประกอบ 
    อาชีพ 

26.285 36.783 63.382 32.556 25.706 43.828 31.880 30.551 41.125 

ความตองการสถานที่สงบ 
    สําหรับทบทวนความรู 

18.904 49.141 29.831 21.988 25.967 47.534 25.404 28.103 23.103 

ความตองการผอนคลายดวย 
    การเลือกชมรายการโทร 
    ทัศน ดูหนัง ฟงเพลง จาก 
    บริการสื่อโสตทัศน 

18.536 21.125 10.730* 25.648 23.046 26.195 34.932 35.723 41.968 

ความคาดหวังที่จะศึกษาตอ 
    ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

28.421 37.757 55.396 56.631 31.837 29.991 51.439 43.664 35.528 

ความคาดหวังที่จะประสบผล 
    สําเร็จในการทํางานตาม 
    สาขาวิชาชีพ 

57.137 75.730 70.692 55.042 50.680 79.421 64.609 31.292 42.367 

ความคาดหวังที่จะมีตําแหนง 
    งานตามเปาหมายที่ 
    กําหนดไว 

59.039 75.205 71.752 60.350 52.639 61.444 61.250 61.446 29.249 

ความคาดหวังที่จะเปนบุคคล 
    ที่มีชื่อเสียงในวงการวิชา 
    ชีพ 

26.311 51.580 52.231 63.704 31.296 28.709 68.250 58.311 36.396 

ความคาดหวังของคนใน 
    ครอบครัวหรือคนใกลชิด 
    ที่มีตอการประกอบอาชีพ 
    ของนักศึกษา 

32.711 29.742 57.805 29.252 46.905 52.267 39.352 28.768 38.659 

พฤติกรรมการอานหรือการ 
    แสวงหาความรูของคนใน 
    ครอบครัวหรือคนใกลชิด 

14.020* 34.456 20.608 39.398 15.524 14.178 33.140 43.637 15.589* 
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ตารางที่ 28 (ตอ) ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานนักศึกษากบัเปาหมายดานตําแหนงงาน 

ปจจัยจูงใจ 
ดานนักศึกษา 

คาไคสแคว 
ตําแหนง 

1 
ตําแหนง 

2 
ตําแหนง 

3 
ตําแหนง 

4 
ตําแหนง 

5 
ตําแหนง 

6 
ตําแหนง 

7 
ตําแหนง 

8 
ตําแหนง 

9 

พฤติกรรมการใชหองสมุด 
    ของคนในครอบครัวหรือ 
    คนใกลชิด 

9.945* 11.586* 10.087* 16.038 10.748* 8.133* 26.781 31.672 8.438* 

ระดับการศึกษาของคนใน 
    ครอบครัวหรือคนใกลชิด 

15.664* 29.160 22.837 28.591 17.374 9.290* 35.833 30.957 20.456 

ความสําเร็จดานการเรียน 
    ของคนในครอบครัวหรือ 
    คนใกลชิด 

17.449 27.699 23.991 35.800 26.244 15.742 34.927 30.561 13.655* 

การติดตามเอาใจใสผลการ 
    เรียนจากคนในครอบครัว 
    หรือคนใกลชิด 

25.406 38.853 51.743 47.577 22.853 15.495 51.174 25.707 26.842 

 
หมายเหตุ  ตําแหนง 1 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีคาตอบแทนสูง 

ตําแหนง 2 หมายถึง ตําแหนงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ 
ตําแหนง 3 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ 
ตําแหนง 4 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีโอกาสใชความรูความสามารถเต็มที่ (ทาทาย

ความสามารถ) 
ตําแหนง 5 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีโอกาสกาวหนา 
ตําแหนง 6 หมายถึง ตําแหนงงานที่ม่ันคง 
ตําแหนง 7 หมายถึง ตําแหนงงานผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาตามสายงานในวิชาชีพ 
ตําแหนง 8 หมายถึง ตําแหนงงานผูบริหารในองคกรธุรกิจ 
ตําแหนง 9 หมายถึง เจาของกิจการ 
คาไคสแควที่มีเครื่องหมาย * แสดงวาไมมีความสัมพันธ 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยพบวา  
ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่ไมมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงานที่ มี

คาตอบแทนสูง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 4 ปจจัย ไดแก ความตองการพัฒนาตนเองดาน
ความรูและทักษะเกี่ยวกับการสืบคนและการใชสารสนเทศ พฤติกรรมการอานหรือการแสวงหา
ความรูของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด  พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบครัวหรือคน
ใกลชิด และระดับการศึกษาของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด 
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ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่ไมมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงานที่ตรงตาม
สาขาวิชาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 1 ปจจัย ไดแก พฤติกรรมการใชหองสมุดของคน
ในครอบครัวหรือคนใกลชิด 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่ไมมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงานที่มีโอกาส
พัฒนาความรูความสามารถ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 2 ปจจัย ไดแก ความตองการผอน
คลายดวยการเลือกชมรายการโทรทัศน ดูหนัง ฟงเพลงจากบริการสื่อโสตทัศน และพฤติกรรมการ
ใชหองสมุดของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาทุกปจจัยมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงานที่มี
โอกาสใชความรูความสามารถเต็มที่ (ทาทายความสามารถ) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่ไมมีความสัมพันธกับตําแหนงงานที่มีโอกาสกาวหนา ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 4 ปจจัย ไดแก ความตองการแสวงหาสารสนเทศตามความสนใจดวย
ตนเอง ความตองการพัฒนาตนเองดานความรูและทักษะเกี่ยวกับการสืบคนและการใชสารสนเทศ 
ความตองการพัฒนาตนเองดานความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และพฤติกรรม
การใชหองสมุดของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่ไมมีความสัมพันธกับตําแหนงงานที่ม่ันคง ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 มี 2 ปจจัย ไดแก พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด 
และระดับการศึกษาของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด  

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาทุกปจจัยมีความสัมพันธกับตําแหนงงานระดับผูบริหารหรือ
ผูบังคับบัญชาตามสายงานในวิชาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาทุกปจจัยมีความสัมพันธกับตําแหนงงานระดับผูบริหารใน
องคกรธุรกิจ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่ไมมีความสัมพันธกับตําแหนงงานเจาของกิจการ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 3 ปจจัย ไดแก พฤติกรรมการอานหรือการแสวงหาความรูของคนใน
ครอบครัวหรือคนใกลชิด พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด และ
ความสําเร็จดานการเรียนของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด  
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ตารางที่ 29  ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานนักศึกษากับความคาดหวังของบิดามารดา 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 
คาไคสแควของความคาดหวังของบิดามารดา 

ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ6 ขอ7 

ความตองการแสวงหาสารสนเทศตามความ 
    สนใจดวยตนเอง 

71.182 41.968 75.938 13.338
* 

29.866 34.322 55.722 

ความตองการสารสนเทศเพือ่ใชประกอบการ 
    เรียนตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 

53.989 30.643 24.067 24.635 61.541 61.811 36.290 

ความตองการศึกษาเพิ่มเตมิและทําความเขา 
    ใจบทเรียนดวยตนเอง 

30.873 20.948 44.436 29.710 49.742 45.108 40.968 

ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูความ 
    สามารถในสาขาวชิาชพี 

30.087 23.538 40.323 50.577 45.069 48.064 42.318 

ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูทีท่ัน 
    สมัย ทันเหตุการณ 

19.702 16.361 17.176 35.411 34.252 42.394 39.066 

ความตองการพัฒนาตนเองดานความรูและ 
    ทักษะเกี่ยวกับการสบืคนและการใชสาร 
    สนเทศ 

16.601
* 

22.819 24.507 39.209 34.984 43.532 29.199 

ความตองการพัฒนาตนเองดานความ 
    สามารถในการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 

32.307 29.286 33.770 33.870 32.560 33.235 35.465 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึง 
    ระดับที่นักศึกษาคาดหวงั 

33.134 41.277 48.848 56.510 63.207 85.860 70.925 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นใน 
    ระดับเดียวกับเพ่ือนหรือเหนือกวาเพื่อน 

26.670 32.914 49.361 35.878 46.424 34.240 42.212 

ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึง 
    ระดับที่คนในครอบครวัหรือคนใกลชดิพึง 
    พอใจ 

72.870 62.691 39.636 62.924 64.410 83.632 77.628 

ความตองการพัฒนาตนเองดานทักษะในการ 
    ทํารายงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ 

22.786 31.497 30.794 30.333 40.012 36.849 38.201 

ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการ 
    ศึกษาตามเปาหมายที่กาํหนดไว 

50.903 42.551 61.050 34.779 80.687 58.279 59.955 

ความตองการเตรียมการหรอืวางแผนการ 
    ประกอบอาชีพ 

58.867 44.897 34.280 63.920 70.663 71.789 64.556 

ความตองการสถานที่สงบสาํหรับทบทวน 
    ความรู 

25.051 22.871 30.309 18.779 38.625 43.939 45.391 
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ตารางที่ 29 (ตอ) ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานนักศึกษากบัความคาดหวังของบิดามารดา 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 
คาไคสแควของความคาดหวังของบิดามารดา 

ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ6 ขอ7 

ความตองการผอนคลายดวยการเลือกชมราย 
    การโทรทัศน ดูหนัง ฟงเพลง จากบรกิาร 
    สื่อโสตทัศน 

35.025 15.658
* 

23.990 34.050 28.976 16.516 32.257 

ความคาดหวงัที่จะศึกษาตอในระดับการ 
    ศึกษาที่สูงขึ้น 

39.162 50.852 46.341 72.942 73.681 87.651 69.913 

ความคาดหวงัที่จะประสบผลสําเร็จในการ 
    ทํางานตามสาขาวิชาชพี 

58.432 37.608 77.690 64.597 99.128 90.742 112.303 

ความคาดหวงัที่จะมีตําแหนงงานตามเปา 
    หมายที่กําหนดไว 

60.384 54.97 71.974 80.059 87.141 94.314 114.065 

ความคาดหวงัที่จะเปนบคุคลที่มีชื่อเสยีงในวง 
    การวิชาชพี 

39.125 42.482 59.441 75.423 48.192 50.768 62.721 

ความคาดหวงัของคนในครอบครัวหรือคน    
ใกลชิดที่มีตอการประกอบอาชีพของนัก 
    ศึกษา 

48.181 59.432 54.694 89.439 67.555 73.506 69.058 

พฤติกรรมการอานหรือการแสวงหาความรู 
    ของคนในครอบครวัหรือคนใกลชิด 

17.640 26.863 34.989 46.230 42.359 44.507 39.784 

พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบ 
    ครัวหรือคนใกลชิด 

16.437
* 

21.553 20.611 23.775 26.054 41.839 17.661 

ระดับการศึกษาของคนในครอบครวัหรือคน 
    ใกลชิด 

10.209
* 

11.176
* 

19.071 46.200 34.126 36.569 29.664 

ความสําเร็จดานการเรียนของคนในครอบครัว 
    หรือคนใกลชิด 

16.500
* 

29.722 23.268 41.573 37.867 42.816 34.263 

การติดตามเอาใจใสผลการเรียนจากคนใน 
    ครอบครัวหรือคนใกลชดิ 

45.734 38.328 35.122 46.321 45.045 59.905 61.089 

 
หมายเหตุ ความคาดหวังของบิดามารดา ขอ 1 – ขอ 7 หมายถึงความคาดหวังตอไปน้ี 
ขอ 1 หมายถึง มีผลการเรียนดีในระหวางที่ศึกษา 
ขอ 2 หมายถึง มีผลการเรียนดีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
ขอ 3 หมายถึง มีงานทําทันทีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
ขอ 4 หมายถึง มีโอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น 
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ขอ 5 หมายถึง มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี 
ขอ 6 หมายถึง เปนที่เชิดหนาชูตาของครอบครัว/วงศสกุล 
ขอ 7 หมายถึง เปนที่พ่ึงของพี่นองและบิดามารดาในอนาคต  

คาไคสแควที่มีเครื่องหมาย * แสดงวาไมมีความสัมพันธ 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่ไมมีความสัมพันธกับความ

คาดหวังของบิดามารดาดานมีผลการเรียนดีระหวางที่ศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 4 
ปจจัย ไดแก ความตองการพัฒนาตนเองดานความรูและทักษะเกี่ยวกับการสืบคนและการใช
สารสนเทศ  พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด  ระดับการศึกษาของ
คนในครอบครัวหรือคนใกลชิด และความสําเร็จดานการเรียนของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด  

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่ไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดาดานมีผล
การเรียนดีเม่ือสําเร็จการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 2 ปจจัย ไดแก ความตองการ
ผอนคลายดวยการเลือกชมรายการโทรทัศน ดูหนังฟงเพลงจากบริการสื่อโสตทัศน และระดับ
การศึกษาของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด  

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาทุกปจจัยมีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดาดานมี
งานทําทันทีเม่ือสําเร็จการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่ไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดาดานมี
โอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 1 ปจจัย ไดแก 
ความตองการแสวงหาสารสนเทศตามความสนใจดวยตนเอง 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาทุกปจจัยมีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดาดานมี
ความเจริญกาวหนาในการทํางานดี  เปนที่เชิดหนาชูตาของครอบครัว/วงศสกุล และเปนที่พ่ึงของ
พ่ีนองและบิดามารดาในอนาคต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 
 

ตอนที่ 4  ผลการวิจัยปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน ประกอบดวยตารางที่ 30 – 34 ดังนี้ 
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ตารางที่ 30 คาเฉลี่ยความสาํคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนกับผลการเรียน 
    ปจจุบัน 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน 

คาเฉลี่ยความสําคัญ
ปจจัยจูงใจของนักศึกษา 
ที่มีผลการเรยีนปจจุบัน 

คาเฉลี่
ย 

รวม 

คาไค 
สแคว 

Asymp.
Sig 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

การมีเวลาวางระหวางวชิาหรือเวลาพักระหวาง 
   ชวงที่เรียน 

3.20 3.26 3.44 3.31 12.631 0.125 

การที่เน้ือหาวชิาตามหลักสตูรมีความทันสมัยตอง 
    ติดตามความรูใหมๆอยางตอเน่ือง 

3.59 3.58 3.68 3.62 7.106 0.311 

การที่ผูสอนนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางจากตําราหลัก 3.44 3.51 3.60 3.53 5.242 0.731 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนแบบสัมมนาซึ่งทําใหนักศึกษา 
    ตองรับผิดชอบหัวขอการเรียนรูรวมกัน 

3.37 3.47 3.44 3.43 1.220 0.976 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษา 
    เปนผูดําเนินการ 

3.41 3.46 3.45 3.44 2.611 0.956 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนโดยนําปญหาหรือเหตุการณ 
    ปจจุบันมาเปนกรณีศึกษาใหผูเรียนคิดวิเคราะห 

3.43 3.58 3.56 3.54 7.825 0.451 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนแบบกลุมสืบคนโดยใหนัก 
    ศึกษาสืบคนหาคําตอบของปญหารวมกับกลุม 

3.41 3.51 3.67 3.55 13.040 0.110 

การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคน 
    ศึกษาคนควาดวยตนเองและติดตามงานเปน 
    ระยะ 

3.49 3.48 3.74 3.58 12.771 0.120 

การที่ผูสอนกําหนดใหนักศกึษาศึกษาดวยตนเอง 
    จากสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนผลติขึ้น 

3.53 3.48 3.55 3.52 4.091 0.849 

การที่ผูสอนกระตุนใหนักศกึษาศึกษาคนควาเพิ่ม 
    เติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

3.65 3.58 3.71 3.65 6.747 0.564 

การที่ผูสอนประเมินผลการเรียนจากการศึกษาคน 
    ควาดวยตนเองของนักศกึษา 

3.50 3.49 3.68 3.57 9.667 0.289 

การที่ผูสอนระบุรายชื่อหนงัสือ บทความ สื่อโสต 
    ทัศนใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

3.39 3.51 3.58 3.51 8.545 0.382 

รวม 3.45 3.49 3.59 3.52 6.419  
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ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนไมมีความสัมพันธกับผล
การเรียนปจจุบัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 6.419 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยความสําคัญ 3.52 ซึ่งเปนความสําคัญใน
ระดับมาก ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 3 อันดับแรก ไดแก การที่ผูสอนกระตุนให
นักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง การที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตรมีความ
ทันสมัยตองติดตามความรูใหมๆอยางตอเน่ือง และการที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละ
คนศึกษาคนควาดวยตนเองและติดตามงานเปนระยะ โดยมีคาเฉลี่ย 3.65  3.62 และ 3.58 
ตามลําดับ ซึ่งเปนความสําคัญในมาก ปจจัยจูงใจที่มีความสําคัญอันดับสุดทาย ไดแก การมีเวลา
วางระหวางวิชาหรือเวลาพักระหวางชวงที่เรียน มีคาเฉลี่ย 3.31 ซึ่งเปนความสําคัญในระดับปาน
กลาง 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง นักศึกษาที่มี
ผลการเรียนปจจุบันปานกลาง และนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา มีคาเฉลี่ยความสําคัญ 
3.59  3.49 และ 3.45  ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก  

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันสูง ไดแก การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคนศึกษาคนควาดวยตนเองและ
ติดตามงานเปนระยะ มีคาเฉลี่ย 3.71  สําคัญในระดับมาก  

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันปานกลาง มี 3 ปจจัย ไดแก การที่เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรมีความทันสมัยตองติดตาม
ความรูใหมๆอยางตอเน่ือง การที่ผูสอนใชวิธีสอนโดยนําปญหาหรือเหตุการณปจจุบันมาเปน
กรณีศึกษาใหผูเรียนคิดวิเคราะห  และการที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวย
ตนเองอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ย 3.58 เทากัน สําคัญในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันต่ํา ไดแก การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง มี
คาเฉลี่ย 3.65 สําคัญในระดับมาก 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยพบวา ไมมีปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนใด
ที่มีความสัมพันธกับผลการเรียนปจจุบันของนักศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 31 คาเฉลี่ยความสาํคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนกับผลการเรียน 
    ที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่คาดหวัง
ผลการเรียนเม่ือจบการศกึษา 

คาเฉลี่ย 
รวม 

คาไค 
สแคว 

Asym
p.Sig 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

การมีเวลาวางระหวางวชิาหรือเวลาพัก 
    ระหวางชวงที่เรียน 

3.15 3.30 3.39 3.31 11.347 0.183 

การที่เน้ือหาวชิาตามหลักสตูรมีความทันสมัย 
    ตองติดตามความรูใหมๆ อยางตอเน่ือง 

3.48 3.64 3.66 3.62 4.984 0.546 

การที่ผูสอนนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางจาก 
    ตําราหลัก 

3.30 3.58 3.57 3.53 8.113 0.230 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนแบบสัมมนาซึ่งทําให 
    นักศึกษาตองรับผิดชอบหัวขอการเรียนรู 
    รวมกัน 

3.27 3.48 3.45 3.43 5.176 0.521 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนแบบอภิปรายโดยใหนัก 
    ศึกษาเปนผูดําเนินการ 

3.36 3.46 3.46 3.44 5.325 0.722 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนโดยนําปญหาหรือเหต ุ
    การณปจจุบันมาเปนกรณีศึกษาใหผูเรียน 
    คิดวิเคราะห 

3.34 3.56 3.56 3.54 5.766 0.673 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนแบบกลุมสืบคนโดยให 
    นักศึกษาสบืคนหาคําตอบของปญหา 
    กับกลุม 

3.42 3.54 3.60 3.55 5.761 0.451 

การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละ 
    คนศึกษาคนควาดวยตนเองและติดตาม 
    งานเปนระยะ 

3.49 3.54 3.64 3.58 5.835 0.442 

การที่ผูสอนกําหนดใหนักศกึษาศึกษาดวยตน 
    เองจากสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนผลิต 
    ขึ้น 

3.48 3.53 3.52 3.52 2.665 0.850 

การที่ผูสอนกระตุนใหนักศกึษาศึกษาคนควา 
    เพ่ิมเติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

3.53 3.65 3.69 3.65 6.331 0.387 

การที่ผูสอนประเมินผลการเรียนจากการ 
    ศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษา 

3.44 3.55 3.63 3.57 8.674 0.193 
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ตารางที่ 31 (ตอ) คาเฉลี่ยความสําคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนกับผลการ 
    เรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่คาดหวัง
ผลการเรียนเม่ือจบการศกึษา 

คาเฉลี่ย 
รวม 

คาไค 
สแคว 

Asym
p.Sig 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

การที่ผูสอนระบุรายชื่อหนงัสือ บทความ สื่อ  
   โสตทัศนใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

3.42 3.51 3.54 3.51 11.666 0.167 

รวม 3.39 3.53 3.56 3.52 14.533  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนไมมีความสัมพันธกับผล

การเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 14.533  
ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนของนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูง และนักศึกษาที่

คาดหวังผลการเรียนปานกลางเมื่อจบการศึกษา มีคาเฉลี่ยความสําคัญ 3.56 และ  3.53 
ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก สวนนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ําเม่ือจบการศึกษา มีคาเฉลี่ย
ความสําคัญของปจจัยจูงใจ 3.39 สําคัญในระดับปานกลาง 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียน
สูง นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปานกลาง และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ํา ไดแก การที่
ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย 3.69  3.65 
และ 3.53 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยพบวา ไมมีปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนใด
ที่มีความสัมพันธกับผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 32 คาเฉลี่ยความสาํคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนกับระดับ 
    การศึกษาที่คาดหวัง 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่คาดหวัง 

ระดับการศึกษา 

คาเฉลี่
ย 

รวม 

คาไค 
สแคว 

Asymp.
Sig 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

การมีเวลาวางระหวางวชิาหรือเวลาพัก 
   ระหวางชวงที่เรียน 

3.23 3.37 3.20 3.31 15.818 0.045 

การที่เน้ือหาวชิาตามหลักสตูรมีความทันสมัย  
    ตองติดตามความรูใหมๆ อยางตอเน่ือง 

3.41 3.63 3.76 3.62 13.447 0.036 

การที่ผูสอนนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางจาก 
    ตําราหลัก 

3.30 3.56 3.63 3.53 8.537 0.201 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนแบบสัมมนาซึ่งทําใหนัก 
    ศึกษาตองรับผิดชอบหัวขอการเรียนรู 
    รวมกัน 

3.34 3.39 3.65 3.43 12.207 0.058 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนแบบอภิปรายโดยใหนัก 
    ศึกษาเปนผูดําเนินการ 

3.43 3.41 3.54 3.44 8.100 0.424 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนโดยนําปญหาหรือเหต ุ
    การณปจจุบันมาเปนกรณีศึกษาใหผูเรียน 
    คิดวิเคราะห 

3.45 3.53 3.64 3.54 14.396 0.072 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนแบบกลุมสืบคนโดยให 
    นักศึกษาสบืคนหาคําตอบของปญหารวม 
    กับกลุม 

3.51 3.54 3.58 3.55 7.680 0.263 

การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละ 
    คนศึกษาคนควาดวยตนเองและติดตามงาน 
    เปนระยะ 

3.54 3.53 3.74 3.58 4.267 0.371 

การที่ผูสอนกําหนดใหนักศกึษาศึกษาดวยตน 
    เองจากสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอน 
    ผลิตขึ้น 

3.38 3.52 3.64 3.52 11.833 0.066 

การที่ผูสอนกระตุนใหนักศกึษาศึกษาคนควา 
    เพ่ิมเติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

3.45 3.63 3.88 3.65 18.982 0.004 

การที่ผูสอนประเมินผลการเรียนจากการศึกษา 
    คนควาดวยตนเองของนกัศึกษา 

3.34 3.56 3.79 3.57 21.703 0.001 

DPU



 91 

ตารางที่ 32 (ตอ) คาเฉลี่ยความสําคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนกับระดับการ 
    ศึกษาที่คาดหวัง 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่คาดหวัง 

ระดับการศึกษา 

คาเฉลี่
ย 

รวม 

คาไค 
สแคว 

Asymp.
Sig 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

การที่ผูสอนระบุรายชื่อหนงัสือ บทความ สื่อ 
    โสตทัศนใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

3.28 3.51 3.68 3.51 22.547 0.004 

รวม 3.39 3.52 3.64 3.52 15.382  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงในดานการเรียนการสอนไมมีความสัมพันธกับ 

ระดับการศึกษาที่คาดหวัง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 15.382 
ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนของนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอก 

และนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท มีคาเฉลี่ยความสําคัญ 3.64 และ 3.52 
ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก สวนนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ย
ความสําคัญของปจจัยจูงใจ 3.39 ซึ่งเปนความสําคัญในระดับปานกลาง 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรกสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาเอก และนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท ไดแก การที่ผูสอน
กระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย 3.88 และ 3.63 
ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ไดแก การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคนศึกษาคนควาดวย
ตนเองและติดตามงานเปนระยะ มีคาเฉลี่ย 3.54 สําคัญในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่มี
ความสัมพันธกับระดับการศึกษาที่คาดหวัง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 5 ปจจัย ไดแก การ
มีเวลาวางระหวางวิชาหรือเวลาพักระหวางชวงที่เรียน การที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตรมีความ
ทันสมัยตองติดตามความรูใหมๆอยางตอเนื่อง การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควา
เพ่ิมเติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง การที่ผูสอนประเมินผลการเรียนจากการศึกษาคนควาดวย
ตนเองของนักศึกษา และการที่ผูสอนระบุรายชื่อหนังสือ บทความ สื่อโสตทัศนใหนักศึกษาคนควา
เพ่ิมเติม  
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ตารางที่ 33 ความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนกับเปาหมายดานตําแหนงงาน 

ปจจัยจูงใจ 
ดานการเรียนการสอน 

คาไคสแคว 
ตําแหนง 

1 
ตําแหนง 

2 
ตําแหนง 

3 
ตําแหนง 

4 
ตําแหนง 

5 
ตําแหนง 

6 
ตําแหนง 

7 
ตําแหนง 

8 
ตําแหนง 

9 

การมีเวลาวางระหวางวิชาหรือ 
    เวลาพักระหวางชวงที่เรียน 

14.038* 24.155 20.879 18.957 8.421* 20.414 32.311 36.020 15.144* 

การที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตร 
    มีความทันสมัย ตองติดตาม 
    ความรูใหมๆอยางตอเนื่อง 

21.741 35.193 47.926 27.107 15.882 17.637 83.603 50.227 61.246 

การที่ผูสอนนําเสนอเนื้อหาที่ 
    แตกตางจากตําราหลัก 

13.365* 39.384 21.655 8.330* 9.345* 15.391 48.978 37.316 13.518* 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบ 
    สัมมนาซึ่งทําใหนักศึกษา 
    ตองรับผิดชอบหัวขอการ 
    เรียนรูรวมกัน 

21.598 35.192 25.789 23.916 9.859* 12.867 56.664 44.977 26.360 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบ 
    อภิปรายโดยใหนักศึกษา 
    เปนผูดําเนินการ 

15.969* 18.093 21.654 19.434 8.593* 12.982 38.107 48.582 16.813* 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนโดยนํา 
    ปญหาหรือเหตุการณ 
    ปจจุบันมาเปนกรณีศึกษา 
    ใหผูเรียนคิดวิเคราะห 

10.649* 36.518 21.843 25.038 18.813 11.878* 40.836 37.798 32.185 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบกลุม 
    สืบคนโดยใหนักศึกษาสืบ 
    คนหาคาํตอบของปญหา 
    รวมกับกลุม 

27.410 22.923 25.153 28.273 13.303 36.786 44.023 35.123 17.152 

การที่ผูสอนมอบหมายงานให 
    นักศึกษาแตละคนศึกษาคน 
    ควาดวยตนเองและติดตาม 
    งานเปนระยะ 

29.221 18.823 40.349 22.113 21.740 39.206 43.336 16.239* 15.037* 

การที่ผูสอนกําหนดใหนัก 
    ศึกษาศึกษาดวยตนเองจาก 
    ส่ือการเรียนการสอนที่ผู 
    สอนผลิตขึ้น 

21.187 24.777 44.403 32.517 11.28* 19.346 54.571 19.131 31.362 

การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษา 
    ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวย 
    ตนเองอยางตอเนื่อง 

27.110 15.338* 19.445 21.262 13.839 33.228 46.975 22.006 10.078* 
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ตารางที่ 33 (ตอ) ความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนกับเปาหมายดานตําแหนงงาน 

ปจจัยจูงใจ 
ดานการเรียนการสอน 

คาไคสแคว 
ตําแหนง 

1 
ตําแหนง 

2 
ตําแหนง 

3 
ตําแหนง 

4 
ตําแหนง 

5 
ตําแหนง 

6 
ตําแหนง 

7 
ตําแหนง 

8 
ตําแหนง 

9 

การที่ผูสอนประเมินผลการ 
    เรียนจากการศึกษาคนควา 
    ดวยตนเองของนักศึกษา 

22.680 10.630* 26.686 36.337 13.511 24.800 31.482 19.058 29.765 

การที่ผูสอนระบุรายชื่อหนังสือ 
    บทความ ส่ือโสตทัศนใหนัก 
    ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

16.818* 28.409 43.791 35.975 23.284 33.756 42.927 34.044 28.410 

 
หมายเหตุ  ตําแหนง 1 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีคาตอบแทนสูง 

ตําแหนง 2 หมายถึง ตําแหนงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ 
ตําแหนง 3 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ 
ตําแหนง 4 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีโอกาสใชความรูความสามารถเต็มที่ (ทาทาย

ความสามารถ) 
ตําแหนง 5 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีโอกาสกาวหนา 
ตําแหนง 6 หมายถึง ตําแหนงงานที่ม่ันคง 
ตําแหนง 7 หมายถึง ตําแหนงงานผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาตามสายงานในวิชาชีพ 
ตําแหนง 8 หมายถึง ตําแหนงงานผูบริหารในองคกรธุรกิจ 
ตําแหนง 9 หมายถึง เจาของกิจการ 

    คาไคสแควที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ไมมีความสัมพันธ 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยพบวา  
ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่ไมมีความสัมพันธกับตําแหนงงานที่มีคาตอบแทนสูง 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 5 ปจจัย ไดแก การมีเวลาวางระหวางวิชาหรือเวลาพักระหวาง
ชวงที่เรียน  การที่ผูสอนนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางจากตําราหลัก  การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบ
อภิปรายโดยใหนักศึกษาเปนผูดําเนินการ  การที่ผูสอนใชวิธีสอนโดยนําปญหาหรือเหตุการณ
ปจจุบันมาเปนกรณีศึกษาใหผูเรียนคิดวิเคราะห และการที่ผูสอนระบุรายชื่อหนังสือ บทความ สื่อ
โสตทัศนใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่ไมมีความสัมพันธกับตําแหนงงานที่ตรงตามสาขา
วิชาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 2 ปจจัย ไดแก การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษา
คนควาเพิ่มเติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง และการที่ผูสอนประเมินผลการเรียนจากการศึกษา
คนควาดวยตนเองของนักศึกษา  
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ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนทุกปจจัยมีความสัมพันธกับตําแหนงงานที่มีโอกาส
พัฒนาความรูความสามารถ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่ไมมีความสัมพันธกับตําแหนงงานที่มีโอกาสใช
ความรูความสามารถเต็มที่  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 1 ปจจัย ไดแก การที่ผูสอน
นําเสนอเนื้อหาที่แตกตางจากตําราหลัก 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่ไมมีความสัมพันธกับตําแหนงงานที่มีโอกาสกาวหนา  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 5 ปจจัย ไดแก การมีเวลาวางระหวางวิชาหรือเวลาพักระหวาง
ชวงที่เรียน  การที่ผูสอนนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางจากตําราหลัก  การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบ
สัมมนาซึ่งทําใหนักศึกษาตองรับผิดชอบหัวขอการเรียนรูรวมกัน  การที่ผูสอนใชวิธีสอนโดยนํา
ปญหาหรือเหตุการณปจจุบันมาเปนกรณีศึกษาใหผูเรียนคิดวิเคราะห และการที่ผูสอนกําหนดให
นักศึกษาศึกษาดวยตนเองจากสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนผลิตขึ้น 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่ไมมีความสัมพันธกับตําแหนงงานที่ม่ันคง  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 1 ปจจัย ไดแก การที่ผูสอนใชวิธีสอนโดยนําปญหาหรือเหตุการณ
ปจจุบันมาเปนกรณีศึกษาใหผูเรียนคิดวิเคราะห 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนทุกปจจัยมีความสัมพันธกับตําแหนงงานระดับผูบริหาร
หรือผูบังคับบัญชาตามสายงานในวิชาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่ไมมีความสัมพันธกับตําแหนงงานระดับผูบริหารใน
องคกรธุรกิจ  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 1 ปจจัย ไดแก การที่ผูสอนมอบหมายงานให
นักศึกษาแตละคนศึกษาคนควาดวยตนเองและติดตามงานเปนระยะ 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่ไมมีความสัมพันธกับตําแหนงงานเจาของกิจการ  ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 5 ปจจัย ไดแก การมีเวลาวางระหวางวิชาหรือการมีเวลาพัก
ระหวางชวงที่เรียน การที่ผูสอนนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางจากตําราหลัก  การที่ผูสอนใชวิธีสอน
แบบอภิปรายโดยใหนักศึกษาเปนผูดําเนินการ การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคน
ศึกษาคนควาดวยตนเองและติดตามงานเปนระยะ และการที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษา
คนควาเพิ่มเติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
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ตารางที่ 34 ความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนกับความคาดหวังของบิดามารดา 

ปจจัยจูงใจ 
ดานการเรียนการสอน 

คาไคสแคว 
ความ

คาดหวัง 1 
ความ

คาดหวัง 2 
ความ

คาดหวัง 3 
ความ

คาดหวัง 4 
ความ

คาดหวัง 5 
ความ

คาดหวัง 6 
ความ

คาดหวัง 7 
การมีเวลาวางระหวางวชิาหรือเวลา 
    พักระหวางชวงที่เรยีน 

33.057 34.218 17.980 11.859* 17.657 12.430* 26.508 

การที่เน้ือหาวชิาตามหลักสตูรมี 
    ความทันสมัย ตองติดตามความ 
    รูใหมๆอยางตอเน่ือง 

28.991 31.103 52.597 23.029 34.236 39.201 39.947 

การที่ผูสอนนําเสนอเนื้อหาที่แตก 
    ตางจากตําราหลัก 

33.812 28.681 22.751 13.009* 20.535 22.186 12.724 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนแบบสัมมนา 
    ซึ่งทําใหนักศึกษาตองรับผิด 
    ชอบหัวขอการเรียนรูรวมกัน 

33.643 31.007 48.106 18.409 26.307 23.675 22.526 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนแบบอภิปราย 
    โดยใหนักศึกษาเปนผูดําเนิน 
    การ 

13.557 25.163 17.534 12.689* 6.901* 8.204* 17.341 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนโดยนําปญหา 
    หรือเหตุการณปจจุบันมาเปน 
    กรณีศึกษาใหผูเรียนคิด 
    วิเคราะห 

22.584 21.481 20.787 22.738 23.487 20.387 22.674 

การที่ผูสอนใชวธิีสอนแบบกลุมสืบ 
    คนโดยใหนักศึกษาสบืคนหาคํา 
    ตอบของปญหารวมกับกลุม 

22.533 25.930 29.435 11.011* 22.307 21.544 21.071 

การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนัก 
    ศึกษาแตละคนศึกษาคนควา 
    ดวยตนเองและติดตามงานเปน 
    ระยะ 

37.426 32.923 22.833 12.976* 15.340 15.831 21.237 

การที่ผูสอนกําหนดใหนักศกึษา 
    ศึกษาดวยตนเองจากสื่อการ 
    เรียนการสอนที่ผูสอนผลติขึ้น 

21.740 23.891 34.975 24.859 19.179 25.077 34.561 

การที่ผูสอนกระตุนใหนักศกึษา 
    ศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตน 
    เองอยางตอเน่ือง 

47.118 26.483 39.577 16.093* 13.700 16.360 15.079 
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ตารางที่ 34 (ตอ) ความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนกับความคาดหวังของบิดา 
    มารดา 

ปจจัยจูงใจ 
ดานการเรียนการสอน 

คาไคสแคว 
ความ

คาดหวัง 1 
ความ

คาดหวัง 2 
ความ

คาดหวัง 3 
ความ

คาดหวัง 4 
ความ

คาดหวัง 5 
ความ

คาดหวัง 6 
ความ

คาดหวัง 7 
การที่ผูสอนประเมินผลการเรียน 
    จากการศึกษาคนควาดวยตน 
    เองของนักศึกษา 

23.904 29.760 25.314 20.682 20.383 32.126 33.270 

การที่ผูสอนระบุรายชื่อหนงัสือ บท 
    ความ สื่อโสตทศันใหนักศึกษา 
    คนควาเพิม่เติม 

21.545 23.003 23.860 20.567* 12.933* 24.075 23.876 

 
หมายเหตุ   ความคาดหวงั 1 หมายถึง มีผลการเรียนดีระหวางที่ศกึษา 

ความคาดหวงั 2 หมายถึง มีผลการเรียนดีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
ความคาดหวงั 3 หมายถึง มีงานทําทันทเีม่ือสําเร็จการศึกษา 
ความคาดหวงั 4 หมายถึง มีโอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับทีสู่งขึ้น 
ความคาดหวงั 5 หมายถึง มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี 
ความคาดหวงั 6 หมายถึง เปนที่เชิดหนาชูตาของครอบครัว/วงศสกลุ 
ความคาดหวงั 7 หมายถึง เปนที่พ่ึงของพี่นองและบิดามารดาในอนาคต 
คาไคสแควทีมี่เครื่องหมาย * หมายถึง ไมมีความสัมพันธ 

ผลการวเิคราะหความสัมพันธรายปจจัยพบวา 
ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนทุกปจจัยมีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดา

มารดาในเรื่อง มีผลการเรียนดีระหวางที่ศึกษา มีผลการเรียนดีเม่ือสําเร็จการศึกษา มีงานทําทันที
เม่ือสําเร็จการศึกษา และเปนที่พ่ึงของพี่นองและบิดามารดาในอนาคต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

 ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดาใน
เรื่อง มีโอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 5 ปจจัย 
ไดแก การที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตรมีความทันสมัยตองติดตามความรูใหมๆอยางตอเนื่อง การที่
ผูสอนใชวิธีสอนแบบสัมนาซ่ึงทําใหนักศึกษาตองรับผิดชอบหัวขอการเรียนรูรวมกัน  การที่ผูสอน
ใชวิธีสอนโดยนําปญหาหรือเหตุการณปจจุบันมาเปนกรณีศึกษาใหผูเรียนคิดวิเคราะห  การที่
ผูสอนกําหนดใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเองจากสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนผลิตขึ้น และ การที่
ผูสอนประเมินผลการเรียนจากการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษา 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่ไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดา
ในเรื่อง มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 2 ปจจัย ไดแก 
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การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษาเปนผูดําเนินการ และการที่ผูสอนระบุรายชื่อ
หนังสือ บทความ สื่อโสตทัศนใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

 ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่ไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดา
ในเร่ือง เปนที่เชิดหนาชูตาของครอบครัว/วงศสกุล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 2 ปจจัย 
ไดแก การมีเวลาวางระหวางวิชาหรือมีเวลาพักระหวางชวงที่เรียน และการที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบ
อภิปรายโดยใหนักศึกษาเปนผูดําเนินการ  
     
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด ประกอบดวยตารางที่ 35 – 39 
ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 98 

ตารางที่ 35 คาเฉลี่ยความสาํคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดกับผล 
    การเรียนปจจุบัน 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่ม ี
ผลการเรียนปจจุบัน 

คาเฉลี่
ย 

รวม 

คาไค 
สแคว 

Asymp.
Sig 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

การมีทรัพยากรสารสนเทศ เชนหนังสือวารสาร 
    ซีดี วีซีดี ที่มีเน้ือหาตรงตามความสนใจ 

3.43 3.58 3.73 3.60 18.731 0.016 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาทันสมัย 3.65 3.69 3.83 3.73 10.068 0.122 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาตรงตาม 
    หลักสูตรการเรียนการสอน 

3.65 3.66 3.84 3.72 19.051 0.004 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่หลาก 
    หลายครอบคลุมสาขาวชิาชีพ 

3.68 3.72 3.77 3.73 3.285 0.772 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปน 
    ประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

3.74 3.66 3.87 3.76 8.160 0.227 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปน 
    ประโยชนตอการดําเนินชีวติ 

3.62 3.73 3.79 3.73 5.613 0.230 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีปริมาณเพียงพอ 3.59 3.54 3.69 3.61 11.360 0.182 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดี พรอม 
    ใช ไมชํารุด 

3.63 3.58 3.77 3.66 9.837 0.132 

การมีบริการวทิยานิพนธและผลงานวิจัยที่รวบ 
    รวมมาจากสถาบันตางๆ 

3.40 3.51 3.51 3.48 6.740 0.565 

การมีบริการฐานขอมูลเอกสารเต็มรูป (Full  
    text) แบบออนไลนที่สามารถเลือกอาน 
    หนังสือ และบทความได 

3.41 3.56 3.62 3.55 7.530 0.481 

การมีบริการแบบออนไลนทีส่ามารถเลือกดู 
    หนัง ฟงเพลงได (บริการ Video on  
    Demand)  

3.49 3.62 3.60 3.58 2.498 0.962 

การมีบริการคอมพิวเตอร โสตทศันูปกรณ และ 
    หองที่เปนสัดสวนสําหรบัเรียนรูดวยตนเอง 
    จากสื่อตางๆ 

3.55 3.66 3.72 3.65 5.244 0.731 

การมีนิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหมอยาง 
    ตอเน่ือง 

3.42 3.46 3.46 3.45 3.292 0.915 
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ตารางที่ 35 (ตอ) คาเฉลี่ยความสําคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดกับ 
    ผลการเรียนปจจุบัน 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่ม ี
ผลการเรียนปจจุบัน 

คาเฉลี่
ย 

รวม 

คาไค 
สแคว 

Asymp.
Sig 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุดชวน 
    ใหเขาไปใช 

3.68 3.72 3.83 3.75 7.306 0.121 

การจัดเก็บทรพัยากรสารสนเทศที่สามารถคน 
    หาดวยตนเองอยางอิสระ 

3.68 3.76 3.84 3.77 17.557 0.025 

การมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและเพียงพอ 3.72 3.59 3.79 3.70 9.154 0.329 

การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที่ทัน 
    สมัย 

3.64 3.72 3.77 3.72 12.725 0.122 

การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที่อยู 
    ในสภาพพรอมใช 

3.58 3.62 3.78 3.67 22.618 0.004 

ความเพียงพอของคอมพิวเตอรทีบ่ริการสืบคน 
    และอินเตอรเน็ต 

3.53 3.48 3.68 3.57 13.600 0.093 

การมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการสบืคน 
    ขอมูลที่ทันสมัยและใชไดสะดวก 

3.60 3.61 3.69 3.64 11.600 0.170 

การใหบริการดวยความถูกตอง รวดเรว็  
    ตรงตามตองการ 

3.47 3.59 3.69 3.60 8.248 0.410 

การใหบริการดวยความสุภาพ มีอัธยาศัย 3.45 3.68 3.79 3.66 13.725 0.089 

ความรูความสามารถในการแนะนําและชวย 
    เหลือผูใช 

3.49 3.61 3.76 3.64 15.510 0.050 

รวม 3.57 3.62 3.73 3.65 5.178  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธ

กับผลการเรียนปจจุบัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 5.178 
ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดมีคาเฉลี่ยความสําคัญ 3.65 ซึ่งเปนความสําคัญ

ในระดับมาก ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 3 อันดับแรก ไดแก การจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศที่สามารถคนหาดวยตนเองอยางอิสระ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปน
ประโยชนตอการประกอบอาชีพ และสภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุดชวนใหเขาไปใช มี
คาเฉลี่ย 3.77  3.76 และ 3.75 ตามลําดับ ซึ่งสําคัญในระดับมาก ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ย
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ความสําคัญนอยที่สุดไดแก การมีนิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหมอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ย
ความสําคัญ 3.45 สําคัญในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษาที่ มีผลการเรียนปจจุบันสูง 
นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปานกลาง และนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา มีคาเฉลี่ย
ความสําคัญ 3.73  3.62 และ 3.57 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันสูง และนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศที่เปน
ประโยชนตอการประกอบอาชีพ มีคาเฉลี่ย 3.87 และ 3.74 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก ปจจัย
จูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญอันดับรองลงมา สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง ไดแก 
การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน และการมีทรัพยากร
สารสนเทศที่มีเน้ือหาทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.84 และ 3.83 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก ปจจัยจูง
ใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญรองลงมาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา ไดแก การมีที่นั่ง
อานที่เหมาะสมและเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.72 สําคัญในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญเปนอันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันปานกลาง ไดแก การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหาดวยตนเองอยางอิสระ มี
คาเฉลี่ย 3.76 รองลงมาไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่หลากหลายครอบคลุมสาขา
วิชาชีพ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต สภาพแวดลอมใน
ศูนยสนเทศและหอสมุดชวนใหเขาไปใช และ การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที่ทันสมัย 
มีคาเฉลี่ย 3.68 เทากัน สําคัญในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่
มีความสัมพันธกับผลการเรียนปจจุบัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 4 ปจจัย ไดแก การมี
ทรัพยากรสารสนเทศ เชน หนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดี ที่มีเน้ือหาตรงตามความสนใจ การมี
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศที่สามารถคนหาดวยตนเองอยางอิสระ และการมีเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรที่
อยูในสภาพพรอมใช  
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ตารางที่ 36 คาเฉลี่ยความสาํคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดกับผล 
    การเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่คาดหวัง
ผลการเรียนเม่ือจบการศกึษา 

คาเฉลี่
ย 

รวม 

คาไค 
สแคว 

Asymp.
Sig 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

การมีทรัพยากรสารสนเทศ เชนหนังสือ วาร 
    สาร ซีดี วีซีดี ที่มีเน้ือหาตรงตามความ 
    สนใจ 

3.41 3.61 3.67 3.60 14.322 0.026 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาทัน 
    สมัย 

3.56 3.78 3.76 3.73 15.136 0.019 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาตรง 
    ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

3.56 3.77 3.75 3.72 14.319 0.026 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่ 
    หลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาชีพ 

3.60 3.81 3.71 3.73 9.748 0.136 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปน 
    ประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

3.73 3.72 3.81 3.76 5.649 0.464 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปน 
    ประโยชนตอการดําเนินชีวติ 

3.62 3.72 3.78 3.73 6.072 0.194 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีปริมาณเพียง 
    พอ 

3.45 3.63 3.65 3.61 7.698 0.261 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดี  
    พรอมใช ไมชํารุด 

3.45 3.69 3.72 3.66 9.555 0.145 

การมีบริการวทิยานิพนธและผลงานวิจัยที่ 
    รวบรวมมาจากสถาบันตางๆ 

3.32 3.55 3.49 3.48 11.638 0.071 

การมีบริการฐานขอมูลเอกสารเต็มรูป 
    (Full text) แบบออนไลนที่สามารถเลอืก 
    อานหนังสือ และบทความได 

3.34 3.59 3.60 3.55 16.886 0.031 

การมีบริการแบบออนไลนทีส่ามารถเลือกดู 
    หนัง ฟงเพลงได (บริการ Video  
    Demand)  

3.44 3.61 3.62 3.58 9.897 0.129 
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ตารางที่ 36 (ตอ) คาเฉลี่ยความสําคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดกับ 
    ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่คาดหวัง
ผลการเรียนเม่ือจบการศกึษา 

คาเฉลี่
ย 

รวม 

คาไค 
สแคว 

Asymp.
Sig 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

การมีบริการคอมพิวเตอร โสตทศันูปกรณ 
    และหองที่เปนสัดสวนสาํหรับเรียนรูดวย 
    ตนเองจากสื่อตางๆ 

3.44 3.71 3.69 3.65 4.946 0.551 

การมีนิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหม 
    อยางตอเน่ือง 

3.36 3.51 3.44 3.45 14.305 0.074 

สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุด 
    ชวนใหเขาไปใช 

3.62 3.78 3.79 3.75 9.927 0.128 

การจัดเก็บทรพัยากรสารสนเทศที่สามารถ 
    คนหาดวยตนเองอยางอิสระ 

3.66 3.81 3.78 3.77 14.879 0.021 

การมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและเพียงพอ 3.66 3.68 3.74 3.70 9.854 0.131 

การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที ่
    ทันสมัย 

3.58 3.74 3.76 3.72 8.114 0.230 

การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที ่
    อยูในสภาพพรอมใช 

3.52 3.67 3.74 3.67 9.230 0.323 

ความเพียงพอของคอมพิวเตอรทีบ่ริการสืบ 
    คนและอินเตอรเนต็ 

3.49 3.51 3.66 3.57 8.969 0.345 

การมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการสบื 
    คนขอมูลที่ทันสมัยและใชไดสะดวก 

3.48 3.69 3.65 3.64 6.170 0.628 

การใหบริการดวยความถูกตอง รวดเรว็  
    และตรงตามตองการ 

3.41 3.63 3.66 3.60 10.436 0.107 

การใหบริการดวยความสุภาพ มีอัธยาศัย 3.44 3.68 3.74 3.66 8.099 0.424 

ความรูความสามารถในการแนะนําและชวย 
    เหลือผูใช 

3.48 3.64 3.70 3.64 10.992 0.089 

รวม 3.50 3.68 3.69 3.65 9.943  
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ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ป ัจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธ
กับผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 
9.943 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดของศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบ
การศึกษา นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปานกลางเมื่อจบการศึกษา  และนักศึกษาที่คาดหวัง
ผลการเรียนต่ําเมื่อจบการศึกษา  มีคาเฉลี่ยความสําคัญ 3.69  3.68  และ 3.50 สําคัญในระดับ
มาก 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียน
สูงเม่ือจบการศึกษา และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ําเม่ือจบการศึกษา ไดแก การมี
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ มีคาเฉลี่ย 3.81 และ 3.73 
ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรกสําหรับนักศึกษาที่
คาดหวังผลการเรียนปานกลางเมื่อจบการศึกษา ไดแก การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถ
คนหาดวยตนเองอยางอิสระ มีคาเฉลี่ย 3.81 สําคัญในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญอันดับรองลงมา สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังผลการ
เรียนสูงเม่ือจบการศึกษา และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปานกลางเมื่อจบการศึกษา  ไดแก 
สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุดชวนใหเขาไปใช มีคาเฉลี่ย  3.79 และ 3.78 ตามลําดับ 
สําคัญในระดับมาก สวนอันดับรองลงมาสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ําเม่ือจบ
การศึกษา ไดแก การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหาดวยตนเองอยางอิสระ และการ
มีที่นั่งอานที่เหมาะสมและเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.66 เทากัน สําคัญในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่
มีความสัมพันธกับผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 5 
ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศ เชน หนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดี ที่มีเน้ือหาตรงตามความ
สนใจ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาทันสมัย การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาตรงตาม
หลักสูตรการเรียนการสอน การมีบริการฐานขอมูลเอกสารเต็มรูป (Full text) แบบออนไลนที่
สามารถเลือกอานหนังสือและบทความได และการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหา
ดวยตนเองอยางอิสระ 
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ตารางที่ 37 คาเฉลี่ยความสาํคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดกับระดับ 
    การศึกษาที่คาดหวัง 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่มี

คาดหวังระดบัการศึกษา 

คาเฉลี่
ย 

รวม 

คาไค
สแคว 

Asymp.
Sig 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

การมีทรัพยากรสารสนเทศ เชนหนังสือ วาร 
    สาร ซีดี วีซีดี ที่มีเน้ือหาตรงตามความ 
    สนใจ 

3.51 3.57 3.77 3.60 11.938 0.063 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาทันสมัย 3.64 3.73 3.83 3.73 9.011 0.173 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาตรงตาม 
    หลักสูตรการเรียนการสอน 

3.53 3.71 3.93 3.72 14.272 0.027 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่หลาก 
    หลายครอบคลุมสาขาวชิาชีพ 

3.58 3.75 3.80 3.73 5.185 0.520 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปน 
    ประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

3.57 3.77 3.90 3.76 9.190 0.163 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปน 
    ประโยชนตอการดําเนินชีวติ 

3.57 3.72 3.89 3.73 10.012 0.124 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีปริมาณ 
    เพียงพอ 

3.43 3.60 3.76 3.61 5.808 0.445 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดี พรอม 
    ใช ไมชํารุด 

3.39 3.69 3.82 3.66 16.979 0.009 

การมีบริการวทิยานิพนธและผลงานวิจัยที่ 
    รวบรวมมาจากสถาบันตางๆ 

3.27 3.45 3.76 3.48 24.913 0.000 

การมีบริการฐานขอมูลเอกสารเต็มรูป (Full  
    text) แบบออนไลนที่สามารถเลือกอาน 
    หนังสือ และบทความได 

3.36 3.54 3.73 3.55 15.250 0.054 

การมีบริการแบบออนไลนทีส่ามารถเลือกดู 
    หนัง ฟงเพลงได (บริการ Video  
    Demand)  

3.64 3.56 3.61 3.58 6.085 0.414 

การมีบริการคอมพิวเตอร โสตทศันูปกรณ 
    และหองที่เปนสัดสวนสาํหรับเรียนรูดวย 
    ตนเองจากสื่อตางๆ 

3.54 3.63 3.82 3.65 10.294 0.113 
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ตารางที่ 37 (ตอ) คาเฉลี่ยความสําคัญและความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดกับ 
    ระดับการศึกษาทีค่าดหวัง 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

คาเฉลี่ยความสําคัญปจจยั 
จูงใจของนักศึกษาที่มี

คาดหวังระดบัการศึกษา 

คาเฉลี่
ย 

รวม 

คาไค
สแคว 

Asymp.
Sig 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

การมีนิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหม 
    อยางตอเน่ือง 

3.32 3.43 3.63 3.45 22.484 0.004 

สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุด 
    ชวนใหเขาไปใช 

3.65 3.78 3.77 3.75 4.631 0.592 

การจัดเก็บทรพัยากรสารสนเทศที่สามารถ 
    คนหาดวยตนเองอยางอิสระ 

3.53 3.82 3.85 3.77 8.337 0.214 

การมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและเพียงพอ 3.59 3.70 3.77 3.70 8.131 0.229 

การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที ่
    ทันสมัย 

3.62 3.70 3.87 3.72 4.759 0.575 

การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที ่
    อยูในสภาพพรอมใช 

3.53 3.65 3.86 3.67 9.109 0.333 

ความเพียงพอของคอมพิวเตอรทีบ่ริการสืบ 
    คนและอินเตอรเนต็ 

3.43 3.52 3.82 3.57 7.792 0.454 

การมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการสบืคน 
    ขอมูลที่ทันสมัยและใชไดสะดวก 

3.50 3.62 3.81 3.64 6.675 0.572 

การใหบริการดวยความถูกตอง รวดเรว็ และ 
    ตรงตามตองการ 

3.31 3.64 3.73 3.60 15.447 0.017 

การใหบริการดวยความสุภาพ มีอัธยาศัย 3.42 3.71 3.73 3.66 10.761 0.096 

ความรูความสามารถในการแนะนําและชวย 
    เหลือผูใช 

3.35 3.69 3.73 3.64 13.297 0.039 

รวม 3.51 3.65 3.79 3.65 10.722  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธ

กับระดับการศึกษาที่คาดหวัง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 10.722  
ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญา

เอก นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยความสําคัญ 3.79  3.65  และ 3.51 ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก 
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ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 3 อันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาเอก ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาตรงตามหลักสูตรการเรียนการ
สอน  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ และการมี
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต มีคาเฉลี่ย 3.93 3.90 และ 3.89 
ตามลําดับ สําคัญในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 3 อันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาโท ไดแก การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหาดวยตนเองอยาง
อิสระ  สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุดชวนใหเขาไปใช และการมีทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ มีคาเฉลี่ย 3.82 3.78 และ 3.77 ตามลําดับ สําคัญ
ในระดับมาก 

ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรก สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ไดแก สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุดชวนใหเขาไปใช มีคาเฉลี่ย 
3.65 สวนปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญอันดับรองลงมา ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี
เน้ือหาทันสมัย และการมีบริการแบบออนไลนที่สามารถเลือกดูหนัง ฟงเพลงได (บริการ Video on 
Demand) มีคาเฉลี่ย 3.64 เทากัน สําคัญในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่
มีความสัมพันธกับระดับการศึกษาที่คาดหวัง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 6 ปจจัย ไดแก 
การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน การมีทรัพยากร
สารสนเทศที่มีสภาพดีพรอมใชไมชํารุด การมีบริการวิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่รวบรวมมาจาก
สถาบันตางๆ การมีนิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหมอยางตอเนื่อง การใหบริการดวยความ
ถูกตองรวดเร็วและตรงตามตองการ และความรูความสามารถในการแนะนําและชวยเหลือผูใช 
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ตารางที่ 38 ความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดกับเปาหมายดานตําแหนง 
    งาน 

ปจจัยจูงใจดาน 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

คาไคสแคว 
ตําแหนง 

1 
ตําแหนง 

2 
ตําแหนง 

3 
ตําแหนง 

4 
ตําแหนง 

5 
ตําแหนง 

6 
ตําแหนง 

7 
ตําแหนง 

8 
ตําแหนง 

9 

การมีทรัพยากรสารสนเทศ เชน 
    หนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดีที่มี 
    เน้ือหาตรงตามความสนใจ 

16.676 27.344 32.754 28.291 17.420 25.616 32.859 24.522 28.033 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    เน้ือหาทันสมัย 

8.640* 25.831 22.889 21.692 7.475* 10.504* 29.587 18.548 13.192* 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    เน้ือหาตรงตามหลักสูตรการ 
    เรียนการสอน 

9.611* 12.724 31.922 16.021 5.337* 17.643 19.406 18.061 8.132* 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    เน้ือหาที่หลากหลายครอบ 
    คลุมสาขาวิชาชีพ 

14.295* 22.934 28.252 22.595 18.485 20.550 23.555 13.016* 8.180* 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    เน้ือหาที่เปนประโยชนตอการ 
    ประกอบอาชีพ 

14.888 31.748 45.709 38.368 18.198 36.221 43.617 25.884 16.484 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    เน้ือหาที่เปนประโยชนตอการ 
    ดําเนินชีวิต 

8.964* 18.894 30.838 21.803 15.468 18.733 27.096 14.990 23.612 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    ปริมาณเพียงพอ 

9.422* 25.659 31.265 21.532 7.999* 15.326 33.185 19.653 13.901* 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    สภาพดี พรอมใช ไมชํารุด 

8.480* 15.022* 29.105 11.815* 9.524* 10.500* 28.412 9.828* 20.935 

การมีบริการวิทยานิพนธและผล 
    งานวิจัยที่รวบรวมมาจาก 
    สถาบันตางๆ 

14.654* 24.934 28.600 28.572 7.729* 5.683* 15.507* 16.957 16.301* 

การมีบริการฐานขอมูลเอกสาร 
    เต็มรูป (Full text) แบบ 
    ออนไลนที่สามารถเลือกอาน 
    หนังสือ และบทความได 

13.288* 17.481 26.667 24.507 4.710* 11.712* 21.831 24.129 15.649* 

การมีบริการแบบออนไลนที่ 
    สามารถเลือกดูหนัง ฟงเพลง 
    ได (บริการ Video on  
    Demand)  

11.703* 23.141 25.923 31.618 12.280* 16.082 14.948* 13.982* 12.630* 
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ตารางที่ 38 (ตอ)ความสัมพันธของปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดกับเปาหมายดาน 
    ตําแหนงงาน 

ปจจัยจูงใจดาน 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

คาไคสแคว 
ตําแหนง 

1 
ตําแหนง 

2 
ตําแหนง 

3 
ตําแหนง 

4 
ตําแหนง 

5 
ตําแหนง 

6 
ตําแหนง 

7 
ตําแหนง 

8 
ตําแหนง 

9 

การมีบริการคอมพิวเตอร โสต 
    ทัศนูปกรณ และหองที่เปน 
    สัดสวนสําหรับเรียนรูดวยตน 
    เองจากสื่อตางๆ 

12.354* 17.254 32.193 18.304 13.591 23.086 38.356 22.707 20.515 

การมีนิทรรศการและจัดแสดง 
    หนังสือใหมอยางตอเนื่อง 

7.857* 13.562* 27.192 16.120 11.795* 10.267* 22.231 29.567 21.734 

สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศ 
    และหอสมุดชวนใหเขาไปใช 

9.000* 17.672 18.718 12.168* 9.227* 15.381 16.712 13.105 9.774* 

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 
    ที่สามารถคนหาดวยตนเอง 
    อยางอิสระ 

5.947* 21.626 26.523 18.768 6.574* 13.834 22.219 12.409* 23.836 

การมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและ 
    เพียงพอ 

7.128* 21.284 25.414 13.515* 13.854 17.639 18.280 21.419 13.662* 

การมีเครื่องมือ อุปกรณ และ 
    คอมพิวเตอรที่ทันสมัย 

6.239* 19.984 17.878 10.776* 7.351* 11.881* 26.079 11.164* 13.625* 

การมีเครื่องมือ อุปกรณ และ 
    คอมพิวเตอรที่อยูในสภาพ 
    พรอมใช 

5.158* 22.381 14.970* 8.635* 13.178* 29.019 27.612 13.698* 28.290 

ความเพียงพอของคอมพิวเตอร 
    ที่ใหบริการสืบคนและ 
    อินเตอรเน็ต 

13.291* 14.123* 13.516* 7.703* 10.955* 17.570 17.074 16.093* 15.313* 

การมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใช 
    ในการสืบคนขอมูลท่ีทันสมัย 
    และใชไดสะดวก 

4.376* 17.597 21.812 11.458* 6.235* 19.218 24.641 12.560* 10.502* 

การใหบริการดวยความถูกตอง 
     รวดเร็ว และตรงตามตองการ 

19.259 26.160 23.908 19.614 10.342* 19.474 40.772 21.389 10.777* 

การใหบริการดวยความสุภาพ มี 
    อัธยาศัย 

9.874* 23.246 17.278 13.422 7.320* 17.067 7.877* 13.933* 8.079* 

ความรูความสามารถในการแนะ 
    นําและชวยเหลือผูใช 

13.799* 24.662 18.159 22.932 11.037* 22.078 19.781 15.952* 22.572 

 
หมายเหตุ   ตําแหนง 1 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีคาตอบแทนสูง 

ตําแหนง 2 หมายถึง ตําแหนงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ 
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ตําแหนง 3 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ 
ตําแหนง 4 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีโอกาสใชความรูความสามารถเต็มที่ (ทาทาย

ความสามารถ) 
ตําแหนง 5 หมายถึง ตําแหนงงานที่มีโอกาสกาวหนา 
ตําแหนง 6 หมายถึง ตําแหนงงานที่ม่ันคง 
ตําแหนง 7 หมายถึง ตําแหนงงานผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาตามสายงานในวิชาชีพ 
ตําแหนง 8 หมายถึง ตําแหนงงานผูบริหารในองคกรธุรกิจ 
ตําแหนง 9 หมายถึง เจาของกิจการ 
คาไคสแควที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ไมมีความสัมพันธ 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยระหวางปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด
กับเปาหมายดานตําแหนงงานพบวา ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสัมพันธกับ
เปาหมายดานตําแหนงงานทุกตําแหนง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 2 ปจจัย ไดแก การมี
ทรัพยากรสารสนเทศ เชน หนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดีที่มีเน้ือหาตรงตามความสนใจ และการมี
ทรัพยากรสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ  

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงานที่
ไดคาตอบแทนสูง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 2 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศที่
มีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ และการใหบริการดวยความถูกตองรวดเร็วและตรง
ตามตองการ 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่ไมมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนง
งานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 3 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากร
สารสนเทศที่มีสภาพดีพรอมใชไมชํารุด การมีนิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหมอยางตอเนื่อง 
และความเพียงพอของคอมพิวเตอรที่ใหบริการสืบคนและอินเตอรเน็ต  

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่ไมมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนง
งานที่มีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 2 ปจจัย ไดแก การ
มีเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรที่อยูในสภาพพรอมใช และความเพียงพอของคอมพิวเตอรที่
ใหบริการสืบคนและอินเตอรเน็ต  

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่ไมมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนง
งานที่มีโอกาสใชความรูความสามารถเต็มที่ (ทาทายความสามารถ) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 มี 7 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดีพรอมใชไมชํารุด สภาพแวดลอมใน
ศูนยสนเทศและหอสมุดชวนใหเขาไปใช การมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและเพียงพอ การมีเครื่องมือ 
อุปกรณและคอมพิวเตอรที่ทันสมัย การมีเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรที่อยูในสภาพพรอมใช 
ความเพียงพอของคอมพิวเตอรที่ ใหบริการสืบคนและอินเตอรเน็ต และการมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ใชในการสืบคนขอมูลที่ทันสมัยและใชไดสะดวก 

DPU



 110 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงานที่
มีโอกาสกาวหนา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 6 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศ 
เชนหนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดี ที่มีเน้ือหาตรงตามความสนใจ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหา
ที่หลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาชีพ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต การมี
บริการคอมพิวเตอรโสตทัศนูปกรณและหองที่เปนสัดสวนสําหรับเรียนรูดวยตนเองจากสื่อตางๆ  
และการมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่ไมมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนง
งานที่ม่ันคง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 6 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี
เน้ือหาทันสมัย การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดีพรอมใชไมชํารุด การมีบริการวิทยานิพนธ
และผลงานวิจัยที่รวบรวมมาจากสถาบันตางๆ การมีบริการฐานขอมูลเอกสารเต็มรูป (Full text) 
แบบออนไลนที่สามารถเลือกอานหนังสือและบทความได การมีนิทรรศการและจัดแสดงหนังสือ
ใหมอยางตอเน่ือง และการมีเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรที่ทันสมัย  

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่ไมมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนง
งานผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาตามสายงานในวิชาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 3 ปจจัย 
ไดแก การมีบริการวิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่รวบรวมมาจากสถาบันตางๆ การมีบริการแบบ
ออนไลนที่สามารถเลือกดูหนัง ฟงเพลงได (บริการ Video on  Demand) และการใหบริการดวย
ความสุภาพมีอัธยาศัย 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่ไมมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนง
งานผูบริหารในองคการธุรกิจ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 10 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากร
สารสนเทศที่มีเน้ือหาที่หลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาชีพ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดี 
พรอมใช ไมชํารุด การมีบริการแบบออนไลนที่สามารถเลือกดูหนัง ฟงเพลงได (บริการ Video on  
Demand) การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหาดวยตนเองอยางอิสระ การมีเครื่องมือ 
อุปกรณและคอมพิวเตอรที่ทันสมัย การมีเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรที่อยูในสภาพพรอมใช  
ความเพียงพอของคอมพิวเตอรที่ใหบริการสืบคนและอินเตอรเน็ต การมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ใชในการสืบคนขอมูลที่ทันสมัยและใชไดสะดวก การใหบริการดวยความสุภาพมีอัธยาศัย และ
ความรูความสามารถในการแนะนําและชวยเหลือผูใช  

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงาน
เจาของกิจการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 9 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศ เชน
หนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดี ที่มีเน้ือหาตรงตามความสนใจ  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่
เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิต การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดีพรอมใชไมชํารุด การมีบริการคอมพิวเตอร 
โสตทัศนูปกรณและหองที่เปนสัดสวนสําหรับเรียนรูดวยตนเองจากสื่อตางๆ การมีนิทรรศการและ
จัดแสดงหนังสือใหมอยางตอเนื่อง การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหาดวยตนเอง
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อยางอิสระ การมีเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรที่อยู ในสภาพพรอมใช และความรู
ความสามารถในการแนะนําและชวยเหลือผูใช 

 
ตารางที่ 39 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดกับความคาดหวังของบิดา 
    มารดา 

ปจจัยจูงใจดาน 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

คาไคสแคว 
ความ

คาดหวัง 1 
ความ

คาดหวัง 2 
ความ

คาดหวัง 3 
ความ

คาดหวัง 4 
ความ

คาดหวัง 5 
ความ

คาดหวัง 6 
ความ

คาดหวัง 7 

การมีทรัพยากรสารสนเทศ เชน 
    หนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดี ที่ 
    มีเน้ือหาตรงตามความสนใจ 

11.944* 13.425* 20.682 16.001* 13.515 22.333 13.507 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    เน้ือหาทันสมัย 

18.304 12.765* 27.668 10.549* 17.582 13.045 15.569* 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    เน้ือหาตรงตามหลักสตูรการ 
    เรียนการสอน 

21.962 13.138* 28.224 15.620* 11.659* 13.898 21.557 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    เน้ือหาที่หลากหลายครอบ 
    คลุมสาขาวิชาชีพ 

15.254 4.157* 16.194* 6.268* 13.968 15.749 21.066 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    เน้ือหาที่เปนประโยชนตอ 
    การประกอบอาชีพ 

23.739 8.528* 24.517 16.309* 33.302 21.429 30.226 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    เน้ือหาที่เปนประโยชนตอ 
    การดําเนินชีวติ 

21.456 21.377 9.729* 9.392* 11.253* 15.506 17.257 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    ปริมาณเพียงพอ 

12.518* 12.315* 13.275* 6.747* 16.514 9.432* 10.611* 

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
    สภาพดี พรอมใช ไมชํารุด 

24.242 18.296 13.213* 8.232* 8.163* 8.772* 12.094* 

การมีบริการวทิยานิพนธและผล 
    งานวิจัยที่รวบรวมมาจาก 
    สถาบันตางๆ 

9.240* 8.339* 13.819* 17.005 19.526 13.346* 26.661 

 
 

DPU



 112 

ตารางที่ 39 (ตอ) ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดกับความคาดหวังของ 
    บิดามารดา 

ปจจัยจูงใจดาน 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

คาไคสแคว 
ความ

คาดหวัง 1 
ความ

คาดหวัง 2 
ความ

คาดหวัง 3 
ความ

คาดหวัง 4 
ความ

คาดหวัง 5 
ความ

คาดหวัง 6 
ความ

คาดหวัง 7 

การมีบริการฐานขอมูลเอกสาร 
    เต็มรูป (Full text) แบบ 
    ออนไลนที่สามารถเลือกอาน 
    หนังสือ และบทความได 

8.506* 18.541 20.371 12.397* 25.381 12.315* 16.055 

การมีบริการแบบออนไลนที ่
    สามารถเลือกดูหนัง ฟงเพลง 
    ได (บริการ Video on  
    Demand)  

12.576* 13.866* 12.898* 13.620* 18.250 24.026 16.540 

การมีบริการคอมพิวเตอร โสต 
    ทัศนูปกรณ และหองที่เปน 
    สัดสวนสําหรับเรียนรูดวยตน 
    เองจากสื่อตางๆ 

7.306* 14.020* 13.610* 6.103* 17.543 20.731 18.104 

การมีนิทรรศการและจัดแสดง 
    หนังสือใหมอยางตอเน่ือง 

17.943 13.667* 10.832* 17.699* 15.181* 21.337 19.061 

สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศ 
    และหอสมุดชวนใหเขาไปใช 

9.071* 5.067* 7.049* 10.738* 11.184* 6.256* 10.509* 

การจัดเก็บทรพัยากรสารสนเทศ 
    ที่สามารถคนหาดวยตนเอง 
    อยางอิสระ 

12.190* 5.903* 6.900* 13.903* 12.306* 6.814* 9.222* 

การมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและ 
    เพียงพอ 

11.014* 9.887* 11.746* 19.256 13.581 11.685* 16.390 

การมีเครื่องมือ อุปกรณ และ 
    คอมพิวเตอรที่ทันสมัย 

6.886* 11.920* 8.941* 16.910 12.452* 8.337* 9.002* 

การมีเครื่องมือ อุปกรณ และ 
    คอมพิวเตอรที่อยูในสภาพ 
    พรอมใช 

9.365* 10.082* 18.670 15.281* 8.923* 9.244* 7.557* 

ความเพียงพอของคอมพิวเตอร 
    ที่ใหบริการสืบคนและ 
    อินเตอรเน็ต 

9.781* 10.292* 16.631 14.614* 13.453* 9.321* 12.174* 
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ตารางที่ 39 (ตอ) ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดกับความคาดหวังของ 
    บิดามารดา 

ปจจัยจูงใจดาน 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

คาไคสแคว 
ความ

คาดหวัง 1 
ความ

คาดหวัง 2 
ความ

คาดหวัง 3 
ความ

คาดหวัง 4 
ความ

คาดหวัง 5 
ความ

คาดหวัง 6 
ความ

คาดหวัง 7 

การมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ 
    ใชในการสบืคนขอมูลทีท่ัน 
    สมัยและใชไดสะดวก 

5.467* 15.398* 7.684* 12.302* 18.169 12.078* 13.387* 

การใหบริการดวยความถูกตอง 
    รวดเร็ว และตรงตามตองการ 

11.140* 21.424 14.171* 18.290 10.476* 14.088 9.578* 

การใหบริการดวยความสุภาพ  
    มีอัธยาศัย 

13.719 19.547 16.826 11.008* 9.045* 11.795* 5.875* 

ความรูความสามารถในการแนะ 
    นําและชวยเหลือผูใช 

10.877* 20.227 16.144 19.821 16.435 12.050* 10.728* 

 
หมายเหตุ   ความคาดหวงั 1 หมายถึง มีผลการเรียนดีระหวางที่ศกึษา 

ความคาดหวงั 2 หมายถึง มีผลการเรียนดีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
ความคาดหวงั 3 หมายถึง มีงานทําทันทเีม่ือสําเร็จการศึกษา 
ความคาดหวงั 4 หมายถึง มีโอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับทีสู่งขึ้น 
ความคาดหวงั 5 หมายถึง มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี 
ความคาดหวงั 6 หมายถึง เปนที่เชิดหนาชูตาของครอบครัว/วงศสกลุ 
ความคาดหวงั 7 หมายถึง เปนที่พ่ึงของพี่นองและบิดามารดาในอนาคต 
คาไคสแควทีมี่เครื่องหมาย * หมายถึง ไมมีความสัมพันธ 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายปจจัยระหวางปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด
กับความคาดหวังของบิดามารดา พบวา 

ปจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดา เร่ืองมีผลการเรียนดี
ระหวางที่ศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 8 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี
เน้ือหาทันสมัย  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน  การมี
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่หลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาชีพ  การมีทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดีพรอมใชไมชํารุด  การมี
นิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหมอยางตอเน่ือง  และการใหบริการดวยความสุภาพมีอัธยาศัย  

ปจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดา เรื่องมีผลการเรียนดีเม่ือ
สําเร็จการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 6 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี
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เน้ือหาที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดีพรอมใชไมชํารุด  
การมีบริการฐานขอมูลเอกสารเต็มรูป (Full text) แบบออนไลนที่สามารถเลือกอานหนังสือและ
บทความได  การใหบริการดวยความถูกตองรวดเร็วและตรงตามตองการ  การใหบริการดวยความ
สุภาพมีอัธยาศัย และความรูความสามารถในการแนะนําและชวยเหลือผูใช 

 ปจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดา เร่ืองมีงานทําทันทีเม่ือ
สําเร็จการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 9 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศ 
เชนหนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดี ที่มีเนื้อหาตรงตามความสนใจ  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี
เน้ือหาทันสมัย  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน  การมี
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน  การมีบริการฐานขอมูล
เอกสารเต็มรูป (Full text) แบบออนไลนที่สามารถเลือกอานหนังสือและบทความได  การมี
เครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรที่อยูในสภาพพรอมใช  ความเพียงพอของคอมพิวเตอรที่
ใหบริการสืบคนและอินเตอรเน็ต  การใหบริการดวยความสุภาพมีอัธยาศัย และความรู
ความสามารถในการแนะนําและชวยเหลือผูใช 

 ปจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดา เร่ืองมีโอกาสไดรับทุน
หรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 5 ปจจัย ไดแก การมีบริการ
วิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่รวบรวมมาจากสถาบันตางๆ  การมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและ
เพียงพอ  การมีเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรที่ทันสมัย การใหบริการดวยความถูกตอง
รวดเร็วและตรงตามตองการ และความรูความสามารถในการแนะนําและชวยเหลือผูใช 

ปจจัยจูงใจที่ไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดา เรื่องมีความ
เจริญกาวหนาในการทํางานดี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 11 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากร
สารสนเทศที่มีเน้ือหาตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่
เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดีพรอมใชไมชํารุด  การมี
นิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหมอยางตอเน่ือง  สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุดชวน
ใหเขาไปใช  การมีเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรที่ทันสมัย  การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
ที่สามารถคนหาดวยตนเองอยางอิสระ การมีเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรที่ทันสมัย การมี
เครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรอยูในสภาพพรอมใช ความเพียงพอของคอมพิวเตอรที่
ใหบริการสืบคนและอินเทอรเน็ต การใหบริการดวยความถูกตองรวดเร็วและตรงตามตองการ และ
การใหบริการดวยความสุภาพมีอัธยาศัย 

ปจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดา เร่ืองเปนที่เชิดหนาชูตา
ของครอบครัว/วงศสกุล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 10 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากร
สารสนเทศ เชนหนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดี ที่มีเนื้อหาตรงตามความสนใจ  การมีทรัพยากร
สารสนเทศที่มีเน้ือหาทันสมัย  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาตรงตามหลักสูตรการเรียน
การสอน  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่หลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาชีพ  การมี
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ  การมีทรัพยากรสารสนเทศ
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ที่มีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต การมีบริการแบบออนไลนที่สามารถเลือกดูหนัง ฟง
เพลงได (บริการ Video on Demand) การมีบริการคอมพิวเตอรโสตทัศนูปกรณและหองที่เปน
สัดสวนสําหรับเรียนรูดวยตนเองจากสื่อตางๆ  การมีนิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหมอยาง
ตอเน่ือง  และการใหบริการดวยความถูกตองรวดเร็วและตรงตามตองการ  

ปจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธกับความคาดหวังของบิดามารดา เรื่องเปนที่พ่ึงของพี่นอง
และบิดามารดาในอนาคต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 11 ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากร
สารสนเทศ เชนหนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดี ที่มีเนื้อหาตรงตามความสนใจ  การมีทรัพยากร
สารสนเทศที่มีเน้ือหาตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่
หลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาชีพ  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพ  การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต  การมี
บริการวิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่รวบรวมมาจากสถาบันตางๆ  การมีบริการฐานขอมูลเอกสาร
เต็มรูป (Full text) แบบออนไลนที่สามารถเลือกอานหนังสือ และบทความได  การมีบริการแบบ
ออนไลนที่สามารถเลือกดูหนัง ฟงเพลงได (บริการ Video on Demand) การมีบริการคอมพิวเตอร
โสตทัศนูปกรณและหองที่เปนสัดสวนสําหรับเรียนรูดวยตนเองจากสื่อตางๆ  การมีนิทรรศการและ
จัดแสดงหนังสือใหมอยางตอเน่ือง  และการมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและเพียงพอ 

 
ตอนที่ 6 ปจจัยจูงใจอ่ืนๆ ปญหาและขอเสนอแนะจากนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยจูงใจอ่ืนๆ  ปจจัยจูงใจอ่ืนๆในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดที่ไดจากผูตอบ
แบบสอบถามมี 2 ปจจัย เปนปจจัยดานนักศึกษา 1 ปจจัย ซึ่งไดแก ความตองการผอนคลายดวย
การใชอินเทอรเน็ต และเปนปจจัยดานการเรียนการสอน 1 ปจจัย ไดแก การแนะนําชื่อผูแตง
หนังสือจากอาจารยผูสอน โดยมีระดับความสําคัญมากที่สุดทั้ง 2 ปจจัย 

ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชศูนยสนเทศและหอสมุด สรุปปญหาและ
ขอเสนอแนะ ดานนักศึกษา ดานการเรียนการสอน และดานศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดังนี้ 

    ดานนักศึกษา ปญหาและขอเสนอแนะดานนักศึกษาที่รวบรวมไดจากผูตอบ
แบบสอบถาม สรุปไดดังนี้ 

1. มารยาทในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด ปญหาที่มีความถี่มากที่สุดไดแก การที่
ผูใชคุยกันเสียงดัง ไมมีความเกรงใจผูอ่ืน ทําใหบรรยากาศในศูนยสนเทศและหอสมุดไมจูงใจให
เขาใช  รองลงมาไดแก การนําอาหารมารับประทาน การนั่งนอนไมสุภาพ แสดงกิริยาไมเหมาะสม  
การหยิบวารสารและหนังสือพิมพไปใชคราวละหลายฉบับ ปญหาเหลานี้ผูตอบแบบสอบถามเสนอ
ใหนักศึกษาปรับปรุงตนเองใหมีมารยาทและความเกรงใจผูอ่ืน สวนศูนยสนเทศและหอสมุดควรให
การอบรมผูใชเรื่องมารยาทในการใชหองสมุดและคอยสอดสองดูแลเพ่ือพัฒนาใหนักศึกษามี
มารยาทมากขึ้น 

2. วินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ปญหาที่มีความถี่มากที่สุดไดแก นักสวม
รองเทาไมรัดสน เวลาเดินขึ้นลงบันไดทําใหเกิดเสียงดังมาก รบกวนผูที่ตองการความสงบ 
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นักศึกษาแตงกายไมสุภาพ ไมเหมาะสมกับสถานที่  ศูนยสนเทศและหอสมุดควรดูแลใหนักศึกษา
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ดานการเรียนการสอน ปญหาและขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน สรุปไดดังนี้ 
1. อยากใหหาอาจารยที่มีเทคนิคในการสอนใหเด็กเขาใจในชั้นเรียนมากที่สุด  
2. ผูสอนควรมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสอนใหมากขึ้น มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ

พรอมแตผูสอนไมไดใชเทาที่ควร ควรใชหนังสือประกอบการสอนที่ทันสมัยและใหมกวานี้  ควร
เนนที่การทํา Case Study จากกรณีศึกษาจริงๆที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจหรือเหตการณปจจุบัน 
ควรนําขาวสารบานเมืองเหตุการณสําคัญมาสอนเพื่อฝกใหนักศึกษาคิดและมองเห็นความเปนจริง 
มีการนําเสนอตัวอยาง มีการเปรียบเทียบ มีการสอนที่จุดประสงคหลักใหนักศึกษาไดรับความรู
อยางถูกตองและเปนประโยชนตอชีวิตประจําวันและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  

3. ผูสอนควรเนนใหนักศึกษามีการคนควาหาความรูจากสื่อประกอบการสอนตางๆ 
มีหนังสือใหเลือกใชประกอบการเรียนการสอนประจําวิชา และควรแนะนําชื่อหนังสือและชื่อผูแตง
แกนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเลือกอานหนังสือมีเน้ือหาถูกตอง แตงโดยผูทรงคุณวุฒิที่เชื่อถือได 

4.  อยากใหสอดแทรกคุณธรรมในเวลาที่สอน  
ดานศูนยสนเทศและหอสมุด ปญหาและขอเสนอแนะดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

จําแนกเปน 5 ดาน ไดแก ปญหาและขอเสนอแนะดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานบริการและ
กิจกรรม ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ดานผูใหบริการ และดานอ่ืนๆ สรุปไดดังนี้  

ดานทรัพยากรสารสนเทศ มีปญหาและขอเสนอแนะ 6 ขอ ดังนี้ 
1. หนังสือบางสาขาวิชามีนอยไมเพียงพอกับความตองการ ไมทันสมัย ควรจัดหา

หนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย จากหลายๆสํานักพิมพ และ
หลากหลายชื่อเร่ือง หนังสือบางชื่อเร่ืองมีนอยเลม แตมีความตองการใชมากควรเพิ่มจํานวนเลม
ใหเพียงพอกับความตองการ 

2. อยากใหจัดหาหนังสือที่เปนความรูที่หลากหลายนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียน เชน 
ความรูรอบตัวใหมากกวานี้ 

3. ควรจัดหาวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ โดยเนนการวิจัยที่มีความหลากหลาย นาสนใจ 
จากหลายๆสถาบัน 

4. หนังสือบางเลมชํารุดและเกามาก มีฝุนจับเยอะ สกปรก อยากใหรักษาสภาพ
หนังสือใหนาใชมากวานี้ 

5. อยากใหมีการจัดหนังสือภาษาไทยกับหนังสือภาษาอังกฤษแยกจากกัน จะทําให
สะดวกในการคนหา และอยากใหจัดหนังสือใหเปนหมวดหมูมากกวานี้ หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันมี
อยูหลายหมวด 

6. นิตยสารไมเพียงพอและไมทันสมัย 
ดานบริการและกิจกรรม มีปญหาและขอเสนอแนะ 4 ขอ ไดแก 
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1. ควรจัดใหมีบริการ Wireless LAN ที่สามารถนําคอมพิวเตอรพกพาไปมางานใน
ศูนยสนเทศและหอสมุดได ปจจุบันยังใชงานไมได และบริเวณอื่นๆมีนอยมาก  

2. อยากใหเพ่ิมเวลาในการใชเครื่องคอมพิวเตอรอีก 
3. อยากใหเพ่ิมเวลาเปดศูนยสนเทศและหอสมุดมากกวานี้ 
4. อยากใหบริการของศูนยสนเทศเปนบริการแบบ One Stop Service 
ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก มีปญหาและขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้ 
1. คอมพิวเตอรสําหรับอินเตอรเน็ตและสืบคนขอมูลไมเพียงพอ คอมพิวเตอรที่ใชใน

การสืบคนเกาและชาเกินไป เครื่องพิมพ (Printer) มีนอยและชํารุดบอย โปรแกรม Microsoft 
Word ไมเพียงพอตอความตองการ ควรจัดหาคอมพิวเตอร เครื่องมือ และอุปกรณที่มีคุณภาพดี
ทันสมัยใหเพียงพอกับความตองการ และเพิ่มคอมพิวเตอรที่สามารถใชโปรแกรม Microsoft Word 
ใหมากกวานี้ และเพ่ิมปริมาณและปรับปรุงคุณภาพเครื่องพิมพที่ใหบริการ ใหสามารถสั่งพิมพงาน
ไดสะดวก และใหบริการโดยไมมีชวงหยุด นอกจากวันหยุดของมหาวิทยาลัย  

2. โทรทัศนและเครื่องเลน VCD DVD  มีนอยมากไมพอกับจํานวนนักศึกษาที่เขามา
ใชบริการตองแยงกัน หูฟงเพลงไมดี วิทยุเปดไมคอยติด 

3. อยากใหมีหองคนควา มากกวานี้ มีที่นั่งเปนหองๆใชทบทวนการเรียนเปนกลุมๆ
ได มีกระดาน โตะ กั้นกระจกเพื่อความปลอดภัยและไมจํากัดเวลาใช 

4. ควรมีที่นั่งอานมากกวานี้  
5. หองโสตทัศนมีนอย ที่นั่งไมพอกับจํานวนนักศึกษา ควรมีหองสําหรับดูหนัง

มากกวานี้ 
6.  พ้ืนที่ที่จัดไวสําหรับความบันเทิงควรมีชั้นเดียวโดยเฉพาะ ไมควรมีที่อานหนังสือ

ดวย 
7. อยากใหขยายหองคอมพิวเตอรใหมากกวานี้ 
8. อยากใหศูนยสนเทศและหอสมุดมีระบบเตือนเร่ืองเสียงดังที่มีความเร็วมากกวา

ที่เปนอยู 
9. อยากใหมีหองสําหรับงดใชเสียงโดยเฉพาะ 
ดานผูใหบริการ มีปญหาและขอเสนอแนะ เพียงเรื่องเดียวคือ อยากใหบรรณารักษ

และเจาหนาทีมี่ความสัมพันธที่ดีและย้ิมแยมกับนักศึกษามากกวานี ้
ดานอ่ืนๆ มีปญหาและขอเสนอแนะดังนี้ 2 ขอ ไดแก 
1. ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการควบคุมผูที่เขามาทําเสียงดัง เพราะนักศึกษาบาง

คนเขามาหลบรอนและนั่งคุยกันเสียงดังมากไมเกรงใจใคร ซึ่งรวมถึงเจาหนาที่หองสมุดดวย
บางครั้งก็สงเสียงดังดวยเชนกัน ทําใหรบกวนคนที่อยากเขามาหาที่สงบอานหนังสือ  

2. ควรมีพนักงานคอยบอก แนะนําตามชัน้หนังสือหมวดตางๆ เพ่ือชวยเหลือเม่ือ
นักศึกษาตองการคนหาดวยความรวดเรว็และชวยแกปญหาใหไดครอบคลุมมากกวานี้  
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ตอนที่ 7 ผลการวิจัยจากการประชุมและสัมภาษณนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย  
ผลจากการประชุมและสัมภาษณนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายถึงปจจัยจูงใจในการใช

ศูนยสนเทศและหอสมุด ดานนักศึกษา ดานการเรียนการสอน และดานศูนยสนเทศและหอสมุด 
สรุปไดดังนี้ 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่ทําใหนักศึกษากลุมเปาหมายใช
ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดแก 

1. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามเปาหมายในชีวิต ทําใหตองเขาศึกษาคนควา
จากหนังสือที่หลากหลายในศูนยสนเทศและหอสมุดอยางตอเน่ือง 

2. ความตองการแสวงหาความรูในวิชาที่เรียนใหไดความรูที่สมบูรณที่สุด ความตองการ
แสวงหาคําตอบของขอของใจที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งบางครั้งไมเขาใจเนื้อหาที่
เรียนและไมสามารถจะสอบถามจากผูสอนไดเนื่องจากขอจํากัดของเวลา ทําใหตองการแสวงหา
ความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง บางครั้งการอานหนังสือเพียงเลมเดียวยังไมเขาใจไดดี ทําใหตอง
คนควาจากหนังสือหลายๆเลม จึงไมสามารถจะซื้อหนังสือที่ตองการไดดวยตนเองทั้งหมด 
จําเปนตองใชหนังสือจากศูนยสนเทศและหอสมุด 

3. ความตองการที่จะประสบความสําเร็จดานการเรียนเหมือนรุนพี่ หรือผูที่เปนนักอาน 
นักคนควา ทําใหประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอยางที่เห็น หรือที่รับรูมา 

4. ความตองการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใหมีผลการเรียนดีเหมือนรุนพ่ีและเพื่อนๆ ที่ขยัน
เรียน ขยันคนควาจากศูนยสนเทศและหอสมุด 

5. เปาหมายในตําแหนงงานมีสวนที่ทําใหตองขวนขวายเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรู
มากๆ  

6. ความตองการติดตามคนควาจากหนังสือเลมที่อาจารยนําติดตัวเขาไปในหองสอน 
7. ความชอบที่จะศึกษาคนควาตามความสนใจดวยตนเอง ซึ่งบางสวนเกิดจากการ

เลียนแบบและซึมซับพฤติกรรมการอาน การศึกษาคนควาของบิดามารดาหรือคนในครอบครัวที่
อานหนังสือ นิตยสาร วารสารเปนประจํา 

8. ความตองการสถานที่สงบ บรรยากาศดีสําหรับอานหนังสือและทบทวนความรู 
9. ความตองการแสวงหาความรูและเทคนิคที่จะนําไปพัฒนางานที่รับผิดชอบเพ่ือให

สามารถทํางานไดอยางดีและผลงานคุณภาพดีที่สุด 
10. การชักชวนของเพื่อนใหเขาคนควาในศูนยสนเทศและหอสมุด 
11. ความตองการเอกสารที่จะนํามาใชอางอิง 
ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน ปจจัยดานการเรียนการสอนที่ทําใหนักศึกษา

กลุมเปาหมายใชศูนยสนเทศและหอสมุด ไดแก 
1. การที่ผูสอนกระตุนใหคนควาดวยตัวเอง โดยใชวิธีการหรือคําพูดที่สามารถเราความ

สนใจ ความอยากรูอยากเห็นของนักศึกษา เชน พูดในลักษณะที่ทาทายใหคนควาเอง “ถาไมเชื่อก็
ลองไปคนดูเอง”  
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2. การที่ผูสอนกําหนดหัวขอใหไปคนควาเพิ่มเติม โดยระบุรายชื่อหนังสือหลายๆชื่อเรื่อง 
ที่มีหัวขอตรงกับที่กําหนดให และเปนหนังสือที่มีอยูในศูนยสนเทศและหอสมุด 

3. การที่ผูสอนแนะนําหนังสือเลมที่ควรอาน โดยระบุถึงขอดี เน้ือหาและประโยชนที่จะ
ไดรับจากหนังสือเลมน้ันๆ 

4.  การที่ผูสอนนําหนังสือที่ใชคนควาประกอบการสอนเขาไปในหองสอนดวย ทําให
ตองการติดตามอานหนังสือเลมที่อาจารยถือเขาไปสอนในหอง 

5.  ลักษณะเฉพาะของการเรียนการสอนในสาขาวิชาชพีทําใหตองคนควาจากเอกสาร
และกรณตีัวอยางที่เคยมีในอดีต เชน สาขาวิชานติศิาสตรทีต่องศึกษาจากคําพิพากษาฎีกา 
            ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่ทํา
ใหนักศึกษากลุมเปาหมายใชศูนยสนเทศและหอสมุด ไดแก 

1. บรรยากาศของศูนยสนเทศและหอสมุดที่เย็นสบาย สถานที่กวาง โลง ไมคับแคบ ที่
นั่งสบาย 

1. ระบบการจัดเก็บหนังสือที่สามารถคนหาดวยตนเองอิสระ คนไดงายและสะดวก 
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาหลากหลาย และมีปริมาณมาก 
3. ความไมเครงคัดในระเบียบจนเกินไป เชน เวลาอานหนังสือนานๆ จะฟุบกับโตะ

เจาหนาที่จะไมมารบกวน 
ขอเสนอแนะจากนักศึกษากลุมเปาหมาย 
จากการประชุมและสัมภาษณกลุมนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยครั้งน้ี

นักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายเสนอแนะใหมีการพัฒนา ปรับปรุงแกไขดานนักศึกษา ดานการเรียน
การสอน และดานศูนยสนเทศและหอสมุด ดังนี้ 

ดานนักศึกษา นักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. อยากใหผูมาใชบริการใชเสียงใหนอยลง จะทําใหบรรยากาศดีขึ้น 
2. นักศึกษาควรกระตุนตนเองเพื่อใหเกิดจิตสํานึกที่จะพัฒนาตนเองดวยการอาน 

การศึกษาคนควาจากศูนยสนเทศและหอสมุดอยางตอเน่ือง นักศึกษาควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ตนเองใหหันมาสูการอานหนังสือมากขึ้น สรางนิสัยใหรูจักอานหนังสือ ตลอดจนการเติมเต็ม
ความรูใหเปนปกติวิสัย เปนกิจวัตรประจําวัน ใหเห็นคุณคาของการอานหนังสือแลวจะทําให
ประสบความสําเร็จในชีวิต หนาที่ การงาน อาชีพตอไปในอนาคต 

3. ควรสรางสรรคบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยใหมีบรรยากาศทางวิชาการ และ
สามารถกระตุนใหนักศึกษาใหเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรูดวยตนเอง เชนใชขอความเชิญชวนหรือ
ขอความที่สามารถกระตุนความสนใจติดในบริเวณที่นักศึกษาผานไปมาและมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน หรือการจัดกิจกรรมหรือปายนิเทศเปรียบเทียบใหเห็นอัตราการอานหนังสือหรือพฤติกรรม
การคนควาของนักศึกษาของสถาบันตางๆและประชากรประเทศตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิด
ความรูสึกอยากแขงขัน อยากพัฒนาตนเอง 
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ดานการเรียนการสอน นักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายเห็นวาผูสอนมีสวนสําคัญในการ
จูงใจใหนักศึกษาเขาใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผูสอนและศูนยสนเทศและหอสมุดควรมีความรวมมือกันในการจัดเตรียมหนังสือที่จะ
ใชประกอบการสอนใหพรอมกอนที่จะมีการเรียนการสอน และมีปริมาณเพียงพอ เหมาะสมกับ
จํานวนผูเรียน 

2. ผูสอนควรใชวิธีการสอนที่สามารถกระตุนใหนักศึกษาเกิดความตองการที่คนควาดวย
ตนเองจากศูนยสนเทศและหอสมุด  เชน กําหนดใหศึกษาดวยตนเองในบางหัวขอ มีการ
มอบหมายงานใหทํา  หรือสั่งใหไปคนควา แนะนําหนังสือที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่สอนใหนักศึกษา
อาน สั่งใหทํางานแลวมาทดสอบในหอง 

3. การสอนวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการใชศูนยสนเทศและหอสมุด ควรเนนใหนักศึกษาได
ฝกปฏิบัติและเขาใชศูนยสนเทศและหอสมุดเหมือนการเขาหองปฏิบัติการ เพ่ือใหสามารถคนควา
และใชบริการตางๆไดอยางจริงจัง ทั้งการสืบคน การใชฐานขอมูล 

ดานศูนยสนเทศและหอสมุด นักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายเสนอแนะใหปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานตางๆตอไปน้ี เพ่ือที่จะสามารถจูงใจใหนักศึกษาใชศูนยสนเทศและหอสมุดมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งไดแก 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ ควรพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในเรื่องตอไปน้ี 
1. ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาลึกซึ้งเหมาะสมกับการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาในแตละสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น  
2. ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวของใหมีความ

หลากหลาย (หลายชื่อเรื่อง) มากกวาเดิม 
3. ควรเพิ่มจํานวนเลมของหนังสือที่มีการใชมากใหมีปริมาณเพียงพอ เหมาะสมกับ

จํานวนผูใช 
4. ควรจัดหาหนังสือที่ออกใหมอยางรวดเร็วใหทันกับความตองการใช หนังสือบาง

ชื่อเร่ืองมีในหองสมุดอ่ืนแลว แตยังไมมีในศูนยสนเทศ เรียนจบภาคเรียนไปแลวจึงจะมีหนังสือที่
ตองใชประกอบการเรียนใหบริการ 

5. ควรดําเนินการแกไขปญหาเรื่องการคนหาหนังสือที่ปรากฏสถานภาพ Available 
บนหนาจอคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล ซึ่งหนังสือควรจะอยูบนชั้นและอยูในตําแหนงที่ถูกตอง 
แตหาหนังสือบนชั้นแลวไมพบหนังสือ 

6. ควรซอมและรักษาสภาพหนังสือใหมีสภาพดี พรอมใช ไมชํารุด หนังสือบางเลม
ชํารุดมาก  

บรรยากาศในศูนยสนเทศและหอสมุด ในดานอุณหภูมิและเสียงที่เกิดจากการ
ปรึกษาหารือ การคุย การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดังรบกวนสมาธิของผูใช ควรดําเนินการ
แกปญหาดังนี้  
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1. ควรมีการจัดบริเวณใหนักศึกษาสามารถพูดคุยหรือปรึกษาหารือเวลาทํารายงาน 
หรือตองการโทรศัพทโดยเฉพาะ ซึ่งไมไดอยูในบริเวณเดียวกันหรือใกลเคียงกับบริเวณที่นั่งอาน
หนังสือ เพ่ือเสียงจะไดไมรบกวนที่ผูใชตองการความสงบในการอาน การคนควา เชน แบงเปนชั้น
ที่สามารถพูดคุยกันได และชั้นที่ตองการความเงียบสงบ 

2. ควรจัดใหมีหองเก็บเสียงที่สามารถปองกันเสียงรบกวนจากภายนอก หรือจัดใหมี
บริเวณที่เงียบสงบโดยไมมีเสียงรบกวน ใหมีปริมาณเพียงพอสําหรับผูที่ตองการความเงียบสงบใน
การศึกษาคนควา หรืออานหนังสือโดยเฉพาะ หรือแบงหองอานหนังสือที่เปนหองเงียบและไม
วุนวาย เชนหองเก็บเสียงควรใหมีมากกวา 1 หอง หรืออาจจะแบงเปนชั้นในการอานหนังสือ เชน 
ชั้น 5 ใหเปนชั้นที่ใชในการดูหนังฟงเพลง หรือคุยกันได ชั้น 4 ใหเปนชั้นอานหนังสือทั้งหมด 

3. ควรแยกบริเวณที่ทํางานของเจาหนาที่ใหอยูหางจากบริเวณที่อานหนังสือ  หรือ
แยกไปอยูคนละชั้นกับบริเวณที่อานหนังสือ ทั้งน้ีเน่ืองจากเสียงจากการปฏิบัติงาน การพูดคุย การ
ติดตอประสานงานของเจาหนาที่ดังรบกวนผูใช เชน เสียงที่เกิดจากการจัดเตรียมหนังสือที่โตะพัก
หนังสือเพ่ือนําขึ้นชั้น เสียงจากการปฏิบัติงานของหองซอมหนังสือซ่ึงอยูติดกับหองปลอดเสียง ซึ่ง
ดังรบกวนผูใช 

4. ควรมีระบบที่ใชสําหรับแจงใหบรรณารักษทราบวาขณะนี้ผูใชเสียงดังรบกวนอยูใน
บริเวณใด โดยที่ผูแจงไมตองแสดงตัว เชน มีออดอยูในที่ตางๆ เพ่ือจะไดมีการเตือนเฉพาะบริเวณ  
เสียงประกาศเตือนจากบรรณารักษจะไดไมดังรบกวนบริเวณอ่ืนๆที่เงียบสงบอยูแลว ขณะน้ี
นักศึกษาไมกลาแจงดวยตนเอง เพราะเกรงวาจะถูกมองหรือถูกตอวาจากผูที่สงเสียงดัง 

5. ควรปรับอุณหภูมิใหเย็นพอเหมาะ คือประมาณ 25 องศา บางชั้นเย็นเกินไปจนนั่ง
อานหนังสือไมได 

ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก มีปญหาและขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  ควรเพิ่มจํานวนหองคนควาใหมากขึ้น และสามารถใหนักศึกษาจองลวงหนาได 
2. ควรปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยในการสืบคน ให

สามารถใชงานงาย และสืบคนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  
3. ควรเพิ่มที่นั่งอานใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา บางชวงเวลามีนักศึกษาใชศูนย

สนเทศและหอสมุดมากจนไมมีที่นั่งอาน เชน ชวงสัปดาหกอนสอบและสัปดาหที่มีการสอบ 
4. การจัดที่นั่งอานควรจัดเปนโตะเด่ียว โดยเวนระยะหางแตละโตะใหพอเหมาะที่จะ

ไมใหมีเสียงดังรบกวนกัน การจัดโตะโดยนําโตะมาเรียงตอกันดังที่เปนอยูในปจจุบันผูใชมักจะน่ัง
รวมกันเปนกลุมใหญ ทําใหเสียงปรึกษาหารือหรือเสียงคุยกันดังรบกวนผูใชคนอ่ืนๆ  

ดานบริการและกิจกรรม มีปญหาและขอเสนอแนะดังนี้ 
1. การจัดแสดงหนังสือใหม ควรมีตูที่สวยงามสําหรับจัดแสดงหนังสือใหม จัดไวใน

ตําแหนงที่เห็นเดนชัด เชน บริเวณหนาศูนยสนเทศและหอสมุด และจัดใหสวยงาม สะดุดตาเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูผานไปมา 
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2. ควรจัดนิทัศนการหนังสือใหม โดยแยกหนังสือแตละสาขาใหเห็นอยางเดนชัด 
พรอมทั้งมีการแนะนําหนังสือเลนที่ควรอาน เลมที่นาสนใจ โดยใหผูสอนเปนที่เชื่อถือและนิยม
ชมชอบของนักศึกษาหรือผูที่มีชื่อเสียงเปนที่เชื่อถือในแตละสาขาวิชาเปนผูเขียนคําแนะนํา  

3. มี ก า รจั ดกิ จก ร รมหรื อบริ ก า รที่ เ ข า ถึ ง ผู ใ ช เ พ่ื อ ส ร า ง แ ร งจู ง ใ จ ให ใ ช
ทรัพยากรหองสมุดอยางตอเน่ือง อาจจะเปนกิจกรรมสงเสริมการใชศูนยสนเทศและหอสมุดหรือ
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมสงเสริมการอาน และเปนกิจกรรมที่เกิดจากความรวมมือของศูนย
สนเทศและหอสมุด นักศึกษา และอาจารยผูสอน เชนการตอบปญหาวิชาการแตละสาขาวิชา 
แนะนําหนังสือที่นาสนใจ โดยใหนักศึกษาเปนผูดําเนินการหรือใหนักศึกษามีสวนรวมมากขึ้น 
นอกจากนี้ควรมีการใหรางวัลแกนักศึกษาที่ใชศูนยสนเทศและหอสมุดบอย หรือเปนผูใชดีเดนใน
ดานตางๆ  

ดานอ่ืนๆ มีปญหาและขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายละเอียดและระเบียบการยืมคืนทรัพยากร

สารสนเทศประเภทตางๆ ใหนักศึกษาทราบอยางทั่วถึง เชน รายละเอียดเกี่ยวกับการยืมวารสาร 
รายการไหนยืมได รายการไหนยืมไมได  

2. ควรจัดอบรมการใชหองสมุดเปนระยะ โดยมีแรงจูงใจในการเขาอบรม เพ่ือให
ทราบวิธีการใชหองสมุดใหถูกตองและไมรบกวนผูอ่ืน 

3. อยากใหมีหองสมุดเฉพาะสาขาที่มีทรัพยากรสารสนเทศที่จําเปนเฉพาะสาขา 
4. ตองการใหขยายเวลาเปดหองสมุด การปดหองสมุด 21.30 น ถือวาเร็วเกินไป 
5. ควรมีการใหรางวัลผูใชกลุมตางๆเชนกลุมใชหองคนควาบอย กลุมยืมหนังสือมาก 
6. ปญหาการใชสถานที่หองสมุดสําหรับถายหนัง ละคร ทีมงานที่มาเสียงดังมาก  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดและความสัมพันธของปจจัย
จูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับลักษณะสวนตัวของนักศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน 
ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา และระดับการศึกษาที่คาดหวัง สามารถสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 
สรุปผลการวจิัย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
วัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย ทั้งปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน และปจจัยจูงใจดาน
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับ
ลักษณะสวนตัวของนักศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา 
และระดับการศึกษาที่คาดหวัง  

วิธีดําเนินการวิจัย  
การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม กลุมแรก

เลือกตัวอยางจากนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย ซึ่งไดแกนักศึกษาที่มีสถิติการยืมคืนทรัพยากร
สารสนเทศตั้งแต 40 ครั้งขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 75 คน สุมอยางงายและสงจดหมายเชิญเขารวม
ประชุมและสัมภาษณกลุม 40 คน ไดรับการตอบรับ 18 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 คน 
นักศึกษาระดับปริญญาโท 8 คน เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางนี้ โดยจัดการประชุมและ
สัมภาษณเปน 3 กลุมยอย กลุมตัวอยางกลุมที่ 2  เลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) 
เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 300 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 200 
คน และเปนนักศึกษามีผลการเรียนสูง 220 คน มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลาง 160 คน และ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา 120 คน เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางนี้โดยแจกแบบสอบถาม
ที่มีความเชื่อถือได 0.96 จํานวน 500 ชุด ไดรับคืนแบบสอบถามฉบับสมบูรณจํานวน 407 ชุด คิด
เปนรอยละ 81.40 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาไคสแควโดยใช
โปรแกรม SPSS 
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ผลการวเิคราะหขอมูล 
ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ตอน  ไดแก ผลการวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถาม และผลการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมและสัมภาษณนักศึกษากลุมเปาหมาย 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบงเปน 3 เร่ือง ไดแก ลักษณะ
สวนตัวของนักศึกษา ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด และความสัมพันธของปจจัยจูง
ใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับลักษณะสวนตัวของนักศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได
ดังนี้ 

1. ลักษณะสวนตัวของนักศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนตัวของ
นักศึกษา สรุปไดดังนี้ 

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 407 คน เปนนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง 
นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปานกลาง และนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา จํานวน 149 
160 และ 98 คน คิดเปนรอยละ 36.61 39.31 และ 24.08 ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามผลการเรียน
ที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา และระดับการศึกษาที่คาดหวัง พบวา เปนนักศึกษาที่คาดหวังผลการ
เรียนสูง นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปานกลาง และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ําเม่ือจบ
การศึกษา มีจํานวน 174  160 และ 73 คน คิดเปนรอยละ 42.75  39.31 และ 17.94 ตามลําดับ 
เปนนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญา
โท และนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 84  250  และ 73 คน คิดเปน
รอยละ 20.63  61.43 และ 17.94 ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายดานตําแหนงงาน สรุปไดดังนี้  
เปาหมายดานตําแหนงงานมีคาเฉลี่ยความสําคัญโดยรวม 4.02  ซึ่งเปนความสําคัญ

ในระดับปานกลางคอนขางมาก  ตําแหนงงานที่เปนเปาหมายสําคัญซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูง 2 อันดับแรก 
และเปนเปาหมายที่มีความสําคัญในระดับมาก ไดแก ตําแหนงงานที่ม่ันคง และตําแหนงงานที่มี
โอกาสกาวหนา มีคาเฉลี่ย 4.40 และ 4.29 ตามลําดับ ตําแหนงงานที่เปนเปาหมายสําคัญเปน
อันดับที่ 3 ไดแก ตําแหนงงานที่มีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ มีคาเฉลี่ย 4.10 มี
ความสําคัญในระดับปานกลางคอนขางมาก  นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอกมี
คาเฉลี่ยของเปาหมายดานตําแหนงงานสูงเปนอันดับที่ 1 มีคาเฉลี่ย 4.17 มีความสําคัญในระดับ
ปานกลางคอนขางมาก ตําแหนงงานที่เปนเปาหมายสําคัญ 3 อันดับแรกของนักศึกษาแตละกลุม 
ปรากฏในตารางที่ 40 ดังนี้ 
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ตารางที่ 40 สรุปตําแหนงงานที่เปนเปาหมายสําคัญ 3 อันดับแรกจําแนกตามลักษณะสวนตัวของ 
    นักศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเมือจบการศึกษาและระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

ตําแหนงงาน 

อันดับและคาเฉลี่ยความสําคัญของเปาหมายดานตําแหนงงาน 
ของนักศึกษาที่มีลักษณะสวนตวัดาน 

อันดับ
และ

คาเฉลี่
ย 

รวม 

ผลการเรียนปจจุบัน 
ผลการเรียนที่คาดหวัง

เมื่อจบการศึกษา 
ระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา
เอก 

ตําแหนงงานที่ม่ันคง 1(4.17
) 

1 
(4.41) 

1(4.53
) 

1(4.19
) 

1(4.34
) 

1(4.53
) 

1 
(4.36) 

1 
(4.39) 

1 
(4.44) 

1 
(4.40) 

ตําแหนงงานที่มี 
    โอกาสกาวหนา 

2(4.13
) 

2(4.29
) 

2(4.41
) 

2(4.04
) 

2(4.31
) 

2(4.39
) 

2 
(4.18) 

2 
(4.36) 

2 
(4.36) 

2 
(4.29) 

ตําแหนงงานที่มี 
โอกาสพัฒนา 
ความรูความ 
สามารถ 

** 3(4.09
) 

3(4.27
) 

3(3.85
) 

** 3(4.26
) 

** 3 
(4.08) 

3 
(4.30) 

3 
(4.10) 

เจาของกิจการ 3(3.94
) 

** ** ** 3(4.12
) 

** 3 
(4.05) 

** **  

อันดับและ 
คาเฉลี่ยรวม 

8(3.83
) 

4(4.02
) 

3(4.12
) 

9(3.75
) 

5(4.00
) 

2(4.15
) 

7 
(3.89) 

5 
(4.00) 

1 
(4.17) 

4.02 

 
หมายเหตุ ตัวเลขที่อยูเหนือวงเล็บแสดงอันดับความสําคัญของเปาหมาย ตัวเลขใน

วงเล็บแสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของเปาหมาย 
เครื่องหมาย ** แสดงวาไมไดอยูในอันดับ 1 – 3  

จากตารางที่ 40 ตําแหนงงานที่เปนเปาหมายสําคัญอันดับแรกของนักศึกษาทุกกลุม 
ไดแก ตําแหนงงานที่ม่ันคง ซึ่งเปนเปาหมายที่มีความสําคัญในระดับมากสําหรับนักศึกษาแทบทุก
กลุม ยกเวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ําเมื่อจบ
การศึกษาที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญของเปาหมายดานตําแหนงงานนี้ 4.17 และ 4.19 ตามลําดับ ซึ่ง
มีความสําคัญในระดับปานกลางคอนขางมาก  

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของบิดามารดาสรุปผลตามตารางที่ 41 ซึ่ง
พบวา ความคาดหวังของบิดามารดา มีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.84 ความคาดหวังของบิดามารดาที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานดี  มีคาเฉลี่ย 4.14 เปนความคาดหวัง
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ในระดับปานกลางคอนขางมาก นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูงมีคาเฉลี่ยความคาดหวังของ
บิดามารดาสูงที่สุด 4.06 อยูในระดับปานกลางคอนขางมาก  ความคาดหวังของบิดามารดา 3 
อันดับแรกของนักศึกษาแตละกลุม ดังนี้ 

 
ตารางที่ 41 สรุปอันดับและคาเฉลีย่ความคาดหวังของบิดามารดา 3 อันดับแรกจําแนกตามลักษณะ 
    สวนตัวของนักศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษาและระดับการ 
    ศึกษาที่คาดหวัง 

ความคาดหวัง 
ของบิดามารดา 

อันดับและคาเฉลี่ยความคาดหวัง 
ของนักศึกษาที่มีลักษณะสวนตวัดาน อันดับ

และ
คาเฉลี่ย
รวม 

ผลการเรียน
ปจจุบัน 

ผลการเรียนที่คาดหวัง
เมื่อจบการศึกษา 

ระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา
เอก 

มีความเจริญกาวหนา 
   ในการทํางานดี 

2(3.8
3) 

1(4.2
0) 

3(4.2
8) 

1(3.8
1) 

1 
(4.14) 

2 
(4.27) 

2 
(3.96) 

2 
(4.12) 

1 
(4.33) 

1 
(4.14) 

เปนที่พ่ึงของพ่ีนองและ 
   บิดามารดาในอนาคต 

1(3.8
8) 

2(4.0
9) 

1(4.3
3) 

2(3.7
4) 

3 
(4.07) 

1 
(4.34) 

1 
(4.05) 

1 
(4.13) 

3 
(4.08) 

2 
(4.13) 

เปนที่เชิดหนาชูตาของ 
   ครอบครัว/วงศสกุล 

3(3.8
0) 

3(4.0
8) 

2(4.2
9) 

3(3.6
0) 

2 
(4.13) 

3 
(4.26) 

3 
(3.88) 

3 
(4.10) 

2 
(4.24) 

3 
(4.09) 

คาเฉลี่ยรวม 
8(3.5

3) 
5(3.8

2) 
1(4.0

6) 
9(3.4

1) 
6 

(3.79) 
2 

(4.05) 
7 

(3.67) 
4 

(3.83) 
3 

(4.00) 
3.84 

 
หมายเหตุ ตัวเลขที่อยูเหนือวงเล็บแสดงอันดับของความคาดหวัง ตัวเลขในวงเล็บแสดง

คาเฉลี่ยความคาดหวัง 
จากตารางที่ 41 ความคาดหวังของบิดามารดาอันดับแรกและเปนความคาดหวังใน

ระดับมากสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอก และอยูในระดับปานกลาง
คอนขางมากสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปานกลาง นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียน
ปานกลางและนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ําเมื่อจบการศึกษา  ไดแก มีความเจริญกาวหนา
ในการทํางานดี มีคาเฉลี่ย 4.33  4.20  4.14  และ 3.81 ตามลําดับ ความคาดหวังของบิดามารดา
อันดับแรกและเปนความคาดหวังในระดับมากสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง 
นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษา และสําคัญในระดับปานกลางคอนขางมาก
สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษา
ที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโทไดแก เปนที่พ่ึงของพี่นองและบิดามารดาในอนาคต มี
คาเฉลี่ย 4.33  4.34  3.88  4.05 และ  4.13 ตามลําดับ 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของครอบครัวของนักศึกษาที่มีความ
คาดหวังของครอบครัว 96 คน มีคาเฉลี่ยความคาดหวังของครอบครัวโดยรวม  3.76 เปนความ
คาดหวังในระดับปานกลางคอนขางมาก ความคาดหวังของครอบครัวอันดับแรกไดแก เปนที่พ่ึง
ของครอบครัว  มีคาเฉลี่ย 4.02  เปนความคาดหวังในระดับปานกลางคอนขางมาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงาน 
นักศึกษาที่มีความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน 110 คน มีคาเฉลี่ยความคาดหวังของ
ผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานโดยรวม  3.54 เปนความคาดหวังในระดับปานกลางคอนขางมาก 
ความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานอันดับแรก ไดแก เปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
งาน มีคาเฉลี่ย 3.84 เปนความคาดหวังในระดับปานกลางคอนขางมาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความถี่ในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษา 
407 คน พบวานักศึกษามากที่สุด 170 คน หรือรอยละ 41.77 ใชศูนยสนเทศและหอสมุดสัปดาห
ละ 1–2 ครั้ง รองลงมาคือ 159 คน หรือรอยละ 39.07 ใชศูนยสนเทศและหอสมุดมากกวาสัปดาหละ 
2 ครั้ง และ 78 คน  หรือรอยละ 19.61 ใชศูนยสนเทศและหอสมุดนอยกวาสัปดาหละครั้ง 

2. ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด สรุปไดดังนี้  

ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.63 มีความสําคัญใน
ระดับมาก  ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
นักศึกษาระดับปริญญาโทมีคาเฉลี่ย 3.62 และ 3.66 ตามลําดับ มีความสําคัญในระดับมาก  ปจจัย
จูงใจดานนักศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3.72 รองลงมาไดแกปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 
และปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน  มีคาเฉลี่ย 3.65 และ 3.52 ตามลําดับ และมีความสําคัญใน
ระดับมาก ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 3 อันดับแรก และมีความสําคัญในระดับมาก  
ไดแก ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนด ความคาดหวังที่
จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ และความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตาม
เปาหมายที่กําหนด มีคาเฉลี่ย 4.10  4.08 และ 4.01 ตามลําดับ ซึ่งเปนปจจัยจูงใจดานนักศึกษา
ทั้ง 3 อันดับ และมีความสําคัญในระดับมาก นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอกมี
คาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจสูงที่สุด 3.78 มีความสําคัญในระดับมาก ปจจัยจูงใจดาน
นักศึกษา ดานการเรียนการสอน และดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับ
แรกของนักศึกษาแตละกลุมปรากฏดังตารางที่ 42  

 
 
 
 

ตารางที่ 42 สรุปปจจัยจูงใจที่มีความสําคญัอันดับแรกจําแนกตามลกัษณะสวนตวัของนักศึกษาดาน 
    ผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษาและระดับการศึกษาที่คาดหวัง 
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ปจจัยจูงใจ 

อันดับและคาเฉลี่ยของปจจัยจูงใจ 
จําแนกตามลักษณะสวนตัวดาน 

อันดับ
และ 
คาเฉลี่

ย 
รวม 

ผลการเรียน
ปจจุบัน 

ผลการเรียนที่
คาดหวังเมื่อจบ

การศึกษา 
ระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา
เอก 

ดานนักศึกษา 1(3.5
8) 

1 
(3.66) 

1(3.8
7) 

1 
(3.50) 

1(3.6
9) 

1(3.8
3) 

1 
(3.53) 

1 
(3.71) 

1 
(3.91) 

1 
(3.72) 

ความตองการที่จะประสบผล 
  สําเร็จดานการศึกษาตามเปา 
  หมายที่กําหนดไว 

1(3.9
9) 

2 
(4.01) 

2(4.2
6) 

2 
(3.82) 

1(4.0
9) 

2(4.2
2) 

2 
(3.85) 

2 
(4.08) 

1 
(4.37) 

1 
(4.10) 

ความคาดหวังที่จะประสบผล 
  สําเร็จในการทํางานตาม 
  สาขาวิชาชีพ 

3(3.8
2) 

1 
(4.04) 

1(4.2
9) 

3 
(3.79) 

2(4.0
0) 

1(4.2
7) 

1 
(3.86) 

1 
(4.09) 

3 
(4.23) 

2 
(4.08) 

ความคาดหวังที่จะมีตําแหนง 
 งานตามเปาหมายที่กําหนดไว 

** 3 
(3.93) 

3(4.0
1) 

** ** 2(4.2
2) 

3 
(3.80) 

3 
(4.01) 

** 3 
(4.01) 

ความตองการพัฒนาตนเองให 
  มีความรูที่ทันสมัย  
  ทันเหตุการณ 

2(3.9
1) 

** ** 1 
(3.90) 

3(3.9
4) 

** ** ** ** ** 

ดานการเรียนการสอน 3(3.4
5) 

3 
(3.49) 

3(3.5
9) 

3 
(3.39) 

3(3.5
3) 

3(3.5
6) 

3 
(3.39) 

3 
(3.52) 

3 
(3.64) 

3 
(3.52) 

การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษา 
  ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวย 
  ตนเองอยางตอเนื่อง  

1(3.6
5) 

1 
(3.58) 

2(3.7
1) 

1 
(3.53) 

1(3.6
5) 

1(3.6
9) 

3 
(3.45) 

1 
(3.63) 

1 
(3.88) 

1 
(3.65) 

การที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตร 
  มีความทันสมัย ตองติดตาม 
  ความรูใหมๆอยาง ตอเนื่อง 

2(3.5
9) 

1 
(3.58) 

** 3 
(3.48) 

2(3.6
4) 

2(3.6
6) 

** 1 
(3.63) 

3 
(3.76) 

2 
(3.62) 

การที่ผูสอนมอบหมายงานให 
  นักศึกษาแตละคนศึกษาคน 
  ควาดวยตนเองและติดตาม 
  งานเปนระยะ 

** ** 1(3.7
4) 

2 
(3.49) 

** 3(3.6
4) 

1 
(3.54) 

** ** 3 
(3.58) 

การที่ผูสอนใชวิธีสอนโดย 
  นําปญหาหรือเหตุการณ 
  ปจจุบันมาเปนกรณีศึกษา 
  ใหผูเรียนคิดวิเคราะห 

** 1 
(3.58) 

** ** ** ** 3 
(3.45) 

** ** ** 
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ตารางที่ 42 (ตอ) สรุปปจจัยจูงใจที่มีความสําคัญอันดับแรกจําแนกตามลักษณะสวนตวัของนักศึกษา 
    ดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษาและระดบัการศึกษาทีค่าดหวัง 

ปจจัยจูงใจ 

อันดับและคาเฉลี่ยของปจจัยจูงใจ 
จําแนกตามลักษณะสวนตัวดาน 

อันดับ
และ 
คาเฉลี่

ย 
รวม 

ผลการเรียน
ปจจุบัน 

ผลการเรียนที่
คาดหวังเมื่อจบ

การศึกษา 
ระดับการศึกษาที่คาดหวัง 

ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา
เอก 

ดานศูนยสนเทศและหอสมุด 2(3.5
7) 

2 
(3.62) 

2(3.7
3) 

2 
(3.50) 

2(3.6
8) 

2(3.6
9) 

2 
(3.51) 

2 
(3.65) 

2 
(3.79) 

2 
(3.65) 

การจัดเก็บทรัพยากรสาร  
  สนเทศที่สามารถคนหา 
  ดวยตนเองอยางอิสระ 

3(3.6
8) 

1 
(3.76) 

** 2 
(3.66) 

1(3.8
1) 

3(3.7
8) 

** 1 
(3.82) 

** 1 
(3.77) 

การมีทรัพยากรสารสนเทศ 
  ที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชน 
  ตอการประกอบอาชีพ 

1(3.7
4) 

** 1(3.8
7) 

1 
(3.73) 

** 1(3.8
1) 

** 3 
(3.77) 

2 
(3.90) 

2 
(3.76) 

สภาพแวดลอมในศูนย 
  สนเทศและหอสมุดชวน 
  ใหเขาไปใช 

3(3.6
8) 

3 
(3.72) 

3(3.8
3) 

** 2(3.7
8) 

2(3.7
9) 

1 
(3.65) 

2 
(3.78) 

** 3 
(3.75) 

การมีทรัพยากรสารสนเทศ 
  ที่มีเนื้อหาตรงตามหลัก 
  สูตรการเรียนการสอน 

** ** 2(3.8
4) 

** ** ** ** ** 1 
(3.93) 

** 

การมีทรัพยากรสารสนเทศ 
  ที่มีเนื้อหาที่หลากหลาย 
  ครอบคลุมสาขาวิชาชีพ 

3(3.6
8) 

3 
(3.72) 

** ** 1(3.8
1) 

** ** ** ** ** 

อันดับและคาเฉลี่ยรวม 
7(3.5

3) 
6 

(3.59) 
2(3.7

3) 
9 

(3.46) 
4(3.6

3) 
3(3.6

9) 
8 

(3.48) 
4 

(3.63) 
1 

(3.78) 
3.63 

 
หมายเหตุ ตัวเลขที่อยูเหนือวงเล็บแสดงอันดับของความสําคัญ ตัวเลขในวงเล็บแสดงคาเฉลี่ย 

เครื่องหมาย ** แสดงวาไมไดอยูในอันดับ 1 – 3  
จากตารางที่ 42 ปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่มีความสําคัญอันดับแรกและมีความสําคัญ

ในระดับมากที่สุดสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอก มีความสําคัญในระดับ
มากสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปานกลางเมื่อจบการศึกษาและนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนปจจุบันต่ํา ไดแก ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนด 
มีคาเฉลี่ย 4.37 4.09 และ 3.99  ตามลําดับ ปจจัยจูงใจที่มีความสําคัญอันดับแรกและมี
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ความสําคัญในระดับมากที่สุดสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูงและนักศึกษาที่คาดหวัง
ผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษา และมีความสําคัญในระดับมากสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันปานกลาง นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ไดแก ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ มี
คาเฉลี่ย 4.29  4.27 4.04  4.09 และ 3.86 ตามลําดับ ปจจัยจูงใจที่มีความสําคัญอันดับแรกและมี
ความสําคัญในระดับมากสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ําเม่ือจบการศึกษา ไดแก ความ
ตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ มีคาเฉลี่ย 3.90 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่มีความสําคัญอันดับแรกและมีความสําคัญเปน
อันดับที่ 30 จากปจจัยจูงใจทั้ง 60 ปจจัย ไดแก การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควา
เพ่ิมเติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่มีความสําคัญอันดับรองลงมา 
ไดแก  การที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตรมีความทันสมัยตองติดตามความรูใหมๆอยางตอเนื่อง และ
การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคนศึกษาคนควาดวยตนเองและติดตามงานเปนระยะ  
โดยมีคาเฉลี่ย 3.65  3.62  และ 3.58 ตามลําดับ ซึ่งมีความสําคัญในระดับมาก ปจจัยจูงใจดาน
การเรียนการสอนที่มีความสําคัญอันดับแรกและมีความสําคัญในระดับมากสําหรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนปจจุบันต่ํา  นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ํา นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปาน
กลาง นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษา และนักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาเอก ไดแก การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ย 3.65  3.53  3.65  3.69  และ 3.88 ตามลําดับ ปจจัยจูงใจดานการเรียน
การสอนที่มีความสําคัญอันดับแรกและมีความสําคัญในระดับมากสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันปานกลาง มี 3 ปจจัย ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน ไดแก การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษา
คนควาเพิ่มเติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง การที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตรมีความทันสมัยตอง
ติดตามความรูใหมๆอยางตอเน่ือง และการที่ผูสอนใชวิธีสอนโดยนําปญหาหรือเหตุการณปจจุบัน
มาเปนกรณีศึกษาใหผูเรียนคิดวิเคราะห คาเฉลี่ย 3.58 ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่มี
ความสําคัญอันดับแรกและมีความสําคัญในระดับมากสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษา
ปริญญาโท มี 2 ปจจัย ไดแก การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง และการที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตรมีความทันสมัยตองติดตามความรูใหมๆอยาง
ตอเน่ือง มีคาเฉลี่ย 3.63 ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่มีความสําคัญอันดับแรกและมี
ความสําคัญในระดับมากสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง และนักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ไดแก การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคนศึกษาคนควาดวย
ตนเองและติดตามงานเปนระยะ มีคาเฉลี่ย 3.74 และ 3.54 ตามลําดับ 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับแรกซึ่งมีความสําคัญ
อันดับที่ 12 จากปจจัยจูงใจ 60 ปจจัย ไดแก การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหาดวย
ตนเองอยางอิสระ ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับรองลงมา ไดแก 
การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ และสภาพแวดลอมใน
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ศูนยสนเทศและหอสมุดชวนใหเขาไปใช มีคาเฉลี่ย 3.77  3.76  และ 3.75 ตามลําดับ และมี
ความสําคัญในระดับมาก ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับแรกและมี
ความสําคัญในระดับมากสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปานกลาง นักศึกษาที่คาดหวังผล
การเรียนปานกลางเมื่อจบการศึกษา และนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท ไดแก 
การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหาดวยตนเองอยางอิสระ มีคาเฉลี่ย 3.76  3.81  
และ 3.82 ตามลําดับ ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับแรกและมี
ความสําคัญในระดับมากสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา นักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันสูง  นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ําเมื่อจบการศึกษา และนักศึกษาที่คาดหวังผลการ
เรียนสูงเม่ือจบการศึกษา ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหาเปนประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพ มีคาเฉลี่ย 3.74  3.87  3.73 และ 3.81 ตามลําดับ ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและ
หอสมุดที่มีความสําคัญอันดับแรกและมีความสําคัญในระดับมากสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ไดแก สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุดชวนใหเขาไปใช มีคาเฉลี่ย 
3.65 ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับแรกและมีความสําคัญในระดับ
มากสําหรับนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอก ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มี
เน้ือหาตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.93 

3.ความสัมพันธของปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด ผลการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับลักษณะสวนตัวของ
นักศึกษาดานผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา และระดับการศึกษาที่
คาดหวัง เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน พบวา  

ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธกับผลการเรียนปจจุบนั 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว 

ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธกับผลการเรียนที่
คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว 

ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาที่
คาดหวัง ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งยอมรับสมสุติฐานที่ตั้งไว  

ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดแตละดานกับ
ลักษณะสวนตัวของนักศึกษา สรุปไดตามตารางที่ 43 ดังตอไปน้ี 
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ตารางที่  43 สรุปความสัมพันธของปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดกับลักษณะสวนตัวของ 
    นักศึกษา 

ลักษณะสวนตัวของนักศกึษา 

คาไคสแควแสดงความสมัพันธของปจจัยจูงใจ

ดานนักศึกษา 
ดานการเรียน
การสอน 

ดานศูนยสนเทศ
และหอสมุด 

รวมทัง้ 3 ดาน 

ผลการเรียนปจจุบัน 20.735 6.419* 5.178* 12.425* 

ผลการเรียนทีค่าดหวังเม่ือจบการ 
    ศึกษา 

22.578 14.533* 9.943* 14.770* 

ระดับการศึกษาที่คาดหวัง 18.598 15.382* 10.722* 21.405 

เปาหมายดานตําแหนงงาน 32.393 79.653 37.542 65.737 

ความคาดหวงัของบิดามารดา 142.707 56.026 25.970* 6.327* 

ความคาดหวงัของครอบครวั 81.945 7.709* 5.210* 9.113* 

ความคาดหวงัของผูบังคับบัญชา/ 
    เพ่ือนรวมงาน 

54.946 58.098 26.220* 31.547 

ความถีใ่นการใชศูนยสนเทศและ 
    หอสมุด 

40.273 32.982 14.449* 23.957 

 
หมายเหตุ  คาไคสแควที่มีเครื่องหมาย * แสดงวาไมมีความสัมพันธ 
จากตารางที่ 43 ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดรวมทั้ง 3 ดาน มี

ความสัมพันธกับระดับการศึกษาที่คาดหวัง เปาหมายดานตําแหนงงาน ความคาดหวังของ
ผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน และความถี่ในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 21.405  65.737  31.547 และ 23.957 ตามลําดับ ปจจัยจูงใจในการ
ใชศูนยสนเทศและหอสมุดรวมทั้ง 3 ดาน ไมมีความสัมพันธกับผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่
คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ความคาดหวังของบิดามารดา และความคาดหวังของครอบครัว ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 12.425  14.770  6.327 และ 9.113  ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธของปจจัยจูงใจแตละดานพบวา ปจจัยจูงใจดานนักศึกษามี
ความสัมพันธกับผลการเรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ระดับการศึกษาที่
คาดหวัง เปาหมายดานตําแหนงงาน ความคาดหวังของบิดามารดา ความคาดหวังของครอบครัว 
ความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน และความถี่ในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 20.735  22.578  18.598   32.393   142.707 
81.945  54.946 และ 40.273 ตามลําดับ 
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ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงาน ความ
คาดหวังของบิดามารดา ความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน และความถี่ในการใช
ศูนยสนเทศและหอสมุด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 79.653  56.062 
58.098 และ 32.982  ตามลําดับ ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนไมมีความสัมพันธกับผลการ
เรียนปจจุบัน ผลการเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา และระดับการศึกษาที่คาดหวัง  และความ
คาดหวังของครอบครัว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 6.419 14.533 7.709 
และ 15.382 ตามลําดับ  

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดไมมีความสัมพันธกับผลการเรียนปจจุบัน ผล
การเรียนที่คาดหวังเม่ือจบการศึกษา ระดับการศึกษาที่คาดหวัง ความคาดหวังของบิดามารดา 
ความคาดหวังของครอบครัว ความคาดหวังของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน และความถี่ในการใช
ศูนยสนเทศและหอสมุด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 5.178  9.943  10.722  
25.970  5.210  26.220 และ 14.449 ตามลําดับ แตมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงาน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาไคสแคว 37.542 ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด
ที่มีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงานทุกตําแหนง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี 2 
ปจจัย ไดแก การมีทรัพยากรสารสนเทศ เชน หนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดีที่มีเน้ือหาตรงตามความ
สนใจ และการมีทรัพยากรสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมและสัมภาษณนักศึกษา
กลุมเปาหมาย สรุปไดดังนี้  

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ไดแก ปจจัยจูงใจที่เกี่ยวของกับความตองการความสําเร็จ 
ความตองการที่จะพัฒนาตนเอง เปาหมายดานตําแหนงงาน ความตองการเลียนแบบผูที่ประสบ
ผลสําเร็จดานการเรียนและการทํางาน การถูกชักจูงจากเพื่อน เชน ความตองการที่จะไดรับ
ความสําเร็จตามเปาหมายในชีวิต ความตองการที่จะประสบความสําเร็จดานการเรียน ความ
ตองการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน ไดแก การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาคนควาดวย
ตนเอง การกําหนดหัวขอใหคนควาเพิ่มเติม การแนะนําหนังสือเลมที่ควรอาน นอกจากนี้การใช
หนังสือประกอบการสอนที่ผูสอนนําติดตัวเขาไปสอนมีสวนจูงใจใหนักศึกษาตองการติดตามอาน
หนังสือเลมน้ันได 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด ไดแก สถานที่กวาง โลง ไมคับแคบ บรรยากาศ
ที่เย็นสบาย ที่นั่งสบาย ทรัพยากรสารสนเทศมีเน้ือหาที่หลากหลาย มีปริมาณมาก และมีระบบ
จัดเก็บหนังสือที่สามารถคนหาดวยตนเองอยางอิสระ คนไดงายและสะดวก และความไมเครงครัด
ในระเบียบจนเกินไป 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยมีประเด็นนาสนใจที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้ 

1. ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงเปนอันดับ
แรกสําหรับนักศึกษาทุกลุมและมีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงที่สุดไดแก ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา มี
คาเฉลี่ย 3.72 มีความสําคัญในระดับมาก  ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูง 11 อันดับแรก 
จากปจจัยจูงใจทั้งหมด 60 ปจจัย เปนปจจัยจูงในดานนักศึกษาทั้ง 11 ปจจัย ปจจัยจูงใจที่มี
คาเฉลี่ยความสําคัญสูง 3 อันดับแรก ไดแก ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ ความ
คาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งน้ีเนื่องจากการใชหองสมุดเปนการ
เรียนรูดวยตนเองที่ผูเรียนไดเขาศึกษาคนควาจากทรัพยากรสารสนเทศและสื่อตางๆอยางอิสระ
และเต็มตามศักยภาพ การเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจของผูเรียนแตละคน 
(เชาวลิต ตนานนทชัย, 2547) โดยมีความตองการ ความคาดหวัง การกําหนดเปาหมาย สิ่งลอใจ 
และแรงขับเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลหรือเปนตัวกระตุนที่กอใหเกิดแรงจูงใจ จากการพิจารณา
ปจจัยจูงใจทั้ง 3 ปจจัยดังกลาว จะเห็นไดวาปจจัยจูงใจที่มีความสําคัญ 2 อันดับแรกสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของเสาวภา จารุสกุล (2534) ที่ศึกษาแรงจูงใจทางจิตวิทยาที่มีผลตอการแสวงหา
สารนิเทศของนิสิตปริญญาตรีสาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งพบวาแรงจูงใจที่กระตุน
ใหเกิดพฤติกรรมแสวงหาสารนิเทศประกอบการเรียน ไดแก ความตองการความสําเร็จในวิชาชีพ 
และความตองการผลการเรียนดี  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของ Alfred 
Adler (อางถึงใน ราตรี พัฒนรังสรรค, 2542) และทฤษฎีความตองการของ McClelland (อางถึงใน 
จิราภา เต็งไตรรัตน, 2544)  ที่เห็นวาความตองการความสําเร็จเปนความตองการพื้นฐานหนึ่งของ
มนุษย  เปนความตองการที่จะทํางานจนสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว นอกจากนี้การกําหนด
เปาหมายและความคาดหวังยังเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจโดยตรง  ซึ่งจะเปน
ตัวกระตุนที่กอใหเกิดแรงจูงใจใหบุคคลมีความพยายามที่จะกระทําสิ่งตางๆบรรลุถึงเปาหมายและ
ไดผลตามที่คาดหวังไว นอกจากนี้ยังสอดคลองทัศนะของพุทธทาสภิกขุที่กลาวถึงความตองการ
ของมนุษยวา (ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2544) นอกจากความตองการความตองการพื้นฐานซึ่ง
ไดแก ความตองการปจจัย 4 ตามหลักพุทธศาสนา ความตองการความรัก ความเปนเจาของแลว 
มนุษยยังมีความตองการชื่อเสียง เกียรติยศ และตําแหนงหนาที่การงาน  

2. จากผลการวิจัยที่พบวา นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูง นักศึกษาที่คาดหวังผล
การเรียนปานกลาง และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ํา มีคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจ
ในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด 3.69 3.63 และ 3.46 ตามลําดับ นักศึกษาที่คาดหวังระดับ
การศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาที่คาดหวัง
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด 
3.78  3.63  และ 3.48 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยจูงใจเรียงลําดับ
ตามความคาดหวัง กลาวคือ นักศึกษาที่มีความคาดหวังสูงจะมีคาเฉลี่ยปจจัยจูงใจสูงกวานักศึกษา
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ที่มีความคาดหวังปานกลางและนักศึกษาที่มีความคาดหวังต่ํา ซึ่งกลาวไดวาความสําคัญของ
ปจจัยจูงใจแปรผันตรงกับความคาดหวัง สอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวังของ Victor Vroom 
(อางถึงใน ราตรี พัฒนรังสรรค,2542) ที่ระบุวาความคาดหวังเปนองคประกอบหนึ่งของแรงจูงใจ 
ดังสูตร  

แรงจูงใจ = ระดับความรูสึก x ความคาดหวัง 
3. ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับแรกสําหรับ

นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ําเม่ือจบการศึกษา และมีความสําคัญเปนอันดับที่ 2 สําหรับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา และอันดับที่ 3 สําหรับนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนปาน
กลางเมื่อจบการศึกษา ไดแก ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ 
แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํามีความตองการที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีความตองการของ Maslow (อางถึงใน ราตรี พัฒนรังสรรค, 2542) และทฤษฎีความ
ตองการของ Alfred Adler (อางถึงใน ราตรี พัฒนรังสรรค, 2542) ที่เห็นวาความตองการพัฒนา
ตนเองเปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยที่จะทําใหตนเองดีขึ้นทั้งดานความรูความสามารถ 
เพ่ือใหเปนคนดีที่สุดเทาที่ตนจะทําได   

4. ปจจัยจูงใจในดานการเรียนการสอนที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรก และเปน
อันดับที่ 30 ของปจจัยจูงในทั้ง 60 ปจจัย ไดแก การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควา
เพ่ิมเติมดวยตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรก สําหรับ
นักศึกษา 7 กลุม จาก 9 กลุม และมีความสําคัญเปนอันดับ 2 และ อันดับ 3 สําหรับนักศึกษาที่
เหลืออีก 2 กลุม คือนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูงและนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สวนปจจัยจูงใจในดานการเรียนการสอนที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงอันดับแรกสําหรับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง ไดแก การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคนศึกษา
คนควาดวยตนเองและติดตามงานเปนระยะ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยที่ไดจาก
การสัมภาษณนักศึกษากลุมเปาหมาย และสอดคลองกับผลการวิจัยของสุกัญญา แปนสุข (2542) 
ที่พบวาเหตุผลในระดับมากที่นักศึกษาเขาใชหองสมุดมีเพียงขอเดียวคือ ใชเพ่ือคนควา
ประกอบการเขียนรายงาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ นพลักษณ ทองศาสตรา 
(2547) ที่พบวานักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีความตองการใชทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อทํารายงาน สารนิพนธ วิทยานิพนธมากที่สุด แสดงใหเห็นวาการที่ผูสอน
มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาสามารถกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเองจาก
หองสมุด ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษาและนําไปสูการเรียนรูตลอด
ชีวิตได 

5. สําหรับปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดดานการเรียนการสอนที่นาสนใจ
ซึ่งไดจากการสัมภาษณนักศึกษากลุมเปาหมายคือ ความตองการศึกษาคนควาจากหนังสือเลมที่
ผูสอนนําติดตัวเขาหองสอน ซึ่งแสดงใหเห็นวาบทบาทของผูสอนในดานการเปบแบบฉบับหรือ
เปนตัวอยางมีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการ
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ปลูกฝงการเรียนรูดวยตนเองของเชาวลิต ตนานนทชัย (2547) แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูสอน
ของ ประสาท อิศรปรีดา (2538) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต (อาชัญญา รัตนอุบล, 2548) ที่เห็นวาผูสอนมี
บทบาทสําคัญในการจัดประสบการณและสิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสคิดและทําดวย
ตนเอง  โดยผูสอนเปนผูคอยชี้แนะ จูงใจ จัดสภาพการณ วางเงื่อนไขและกระตุนใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและเขาไปใชประโยชนจากแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนตัวอยางทั้งในการประพฤติ
ปฏิบัติที่ดีในเร่ืองเอาใจใสใฝรูดานวิชาการ ความมีจริยธรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับความ
เปนผูทรงความรูและปญญา ซึ่งจะชวยพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ปลูกฝงนิสัยใฝรู
ของนักศึกษา  

6. จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีความสัมพันธ
กับเปาหมายดานตําแหนงงาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับทฤษฎีทางจิตว ิทยา
(พงศ หรดาล, 2540 ) ที่ระบุวาการกําหนดเปาหมายเปนองคประกอบที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอการ
กระตุนใหบุคคลมีแรงจูงใจในการพยายามที่จะกระทําสิ่งตางๆใหบรรลุเปาหมายตามที่กาหนดไว 
นอกจากนี้ยังพบวาตําแหนงงานที่เปนเปาหมายสําคัญอันดับแรก ซึ่งมีความสําคัญในระดับมาก
สําหรับนักศึกษาทุกกลุม ทั้งนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบัน
ปานกลาง  นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา นักศึกษาคาดหวังผลการเรียนเม่ือจบการศึกษาสูง  
นักศึกษาคาดหวังผลการเรียนเม่ือจบการศึกษาปานกลาง นักศึกษาคาดหวังผลการเรียนเมื่อจบ
การศึกษาต่ํา นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษา
ปริญญาโท และนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอก  ไดแก ตําแหนงงานที่ม่ันคง 
สอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ  Maslow (อางถึงใจ จิราภา เต็งไตรรัตน, 2544) 
ที่กลาววาความตองการขั้นที่ 2 ของมนุษยตอจากความตองการทางสรีระ ไดแก ความตองการ
ความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเปนความตองการหลักประกันในชีวิต เชน มีอาชีพที่ม่ันคง ไมปรารถนา
จะเผชิญกับความไมแนนอนในการดําเนินชีวิต เชน การสูญเสียตําแหนง  สวนตําแหนงงานที่เปน
เปาหมายอันดับที่ 2 ไดแก ตําแหนงงานที่มีโอกาสกาวหนา สอดคลองกับตามทฤษฎีความ
ตองการของ Alfred Adler (อางถึงในราตรี พัฒนรังสรรค, 2542) ที่กลาววาความตองการความ
เจริญกาวหนาเปนความตองการสูงสุดของมนุษยที่จะพัฒนาตนเองในดานตางๆ 

7. ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับแรกสําหรับนักศึกษา
มากที่สุดถึง 4 กลุม คือนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันต่ํา นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูง 
นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนต่ําเม่ือจบการศึกษา และนักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบ
การศึกษา มีความสําคัญเปนอันดับสองของนักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาเอกและ
เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงานทุกตําแหนง ไดแก การมีทรัพยากร
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปน
การศึกษาที่จะสรางคนใหออกไปทํางานไดทันทีเม่ือจบการศึกษา (ไพฑูรย สินลารัตน, 2543) ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยครั้งน้ีที่พบวาปจจัยจูงใจดานนักศึกษาที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกของ
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นักศึกษามากถึง 5 กลุม คือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันปานกลาง นักศึกษาที่มีผลการเรียน
ปจจุบันสูง นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูง นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
นักศึกษาที่คาดหวังระดับการศึกษาปริญญาโท ไดแก ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการ
ทํางานตามสาขาวิชาชีพ ทําใหปจจัยจูงใจเรื่องทรัพยากรสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพมีความสําคัญเปนอันดับแรกของนักศึกษามากถึง 4 กลุมดังกลาว  

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับแรกสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท  ไดแก ความรูความสามารถในการแนะนําและชวยเหลือผูใช มีคาเฉลี่ย 3.81 มี
ความสําคัญในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ นพลักษณ ทองศาสตรา (2547) ที่ศึกษา
พบวานักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหงตองการใชบริการตอบคําถามและชวย
คนความากที่สุด แตจากการศึกษาของ  ฐิติมา ผดุงวงศเดช (2547) ที่ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการใหบริการของศูนยสนเทศและหอสมุด พบวา สิ่งที่นักศึกษาพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ในดานบุคลากร และดานบริการ ไดแก ความมีกิริยามารยาท ยิ้มแยมแจมใสและเปน
มิตรของเจาหนาที่หอสมุด การใชถอยคําที่นาฟงและภาษาที่เขาใจงายในการสื่อสารกับผูมาใช
บริการ  ความสามารถในการชวยแนะนําและคนหาขอมูลที่ตองการแกผูใชบริการ ความชํานาญใน
การสืบคนขอมูลและตอบคําถาม การใหบริการตอบคําถามรวมถึงการชวยแนะนําในการศึกษา
คนควา  

8. ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับสุดทายและเปนอันดับที่ 
55 จากปจจัยจูงใจทั้งหมด 60 ปจจัย ไดแก การมีนิทรรศการและการจัดแสดงหนังสือใหมอยาง
ตอเน่ือง โดยมีคาเฉลี่ย 3.45 มีความสําคัญในระดับมาก แสดงใหเห็นวาการจัดนิทรรศการและการ
จัดแสดงหนังสือใหมของศูนยสนเทศและหอสมุดสามารถจูงใจใหนักศึกษาเขาใชศูนยสนเทศและ
หอสมุดไดนอยกวาปจจัยจูงใจอ่ืนๆดานศูนยสนเทศและหอสมุด ทั้งน้ีนาจะเนื่องมาจากการจัด
แสดงหนังสือใหมของศูนยสนเทศและหอสมุดที่จัดวางหนังสือที่ตองการแสดงไวบนชั้นหนังสือใหม
ที่อยูในชั้น 3 ของศูนยสนเทศและหอสมุด ซึ่งเปนบริเวณที่ไมเหมาะสมเพราะไมทําใหผูเดินผานไป
มาเห็นไดอยางชัดเจน นอกจากนี้รูปแบบการจัดแสดงหนังสือใหมที่ปฏิบัติอยูเปนเพียงการนํา
หนังสือที่ออกบริการใหมในแตละเดือนจัดวางไวบนชั้นสําหรับแสดงหนังสือใหม ไมมีการเขียน
แนะนําหนังสือเลมที่นาสนใจ ไมไดจัดในรูปแบบนิทรรศการที่สวยงาม ทําใหไมสะดุดตา ไม
นาสนใจ ถามีการจัดแสดงหนังสือในรูปแบบที่สวยงาม สะดุดตาและอยูในบริเวณที่เหมาะสม จะทํา
ใหสามารถจูงใจใหมีการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะจากการศึกษาของจิรา
พรรณ อินทรพิชิตพงศ (2538) พบวาการจัดแสดงหนังสือมีผลทําใหการขอยืมหนังสือสูงขึ้น  

 
ขอเสนอแนะ  

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 3 ดาน ไดแก ขอเสนอแนะดานนักศึกษา  
ดานการเรียนการสอน และดานศูนยสนเทศและหอสมุด ดังนี้ 

ขอเสนอแนะดานนักศึกษา  
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จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดมีความสัมพันธกับ
เปาหมายดานตําแหนงงานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยจูงใจในการ
ใชศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญอันดับแรกๆเปนปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ไดแก ความ
ตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนด ความคาดหวังที่จะประสบ
ผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ ความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนด 
ความตองการพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีความรูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ จึงมีขอเสนอแนะสําหรับ
นักศึกษา ดังนี้ 

1. นักศึกษาตองกําหนดเปาหมายที่เปนความปรารถนาที่แทจริงของตนเองอยางชัดเจน 
ทั้งเปาหมายดานการศึกษา เปาหมายดานการดานการทํางาน และเปาหมายดานตําแหนงงาน 
ทั้งน้ีเนื่องจากเปาหมายเปนองคประกอบที่สําคัญที่มีผลตอแรงจูงใจใหมีความพยายามที่จะทําสิ่ง
ตางๆใหบรรลุเปาหมายที่คาดหวังไว บุคคลที่มีเปาหมายในชีวิตและมีความปราถนาอยางแรงกลา
ที่จะบรรลุถึงเปาหมายนั้นยอมสามารถกระตุนพลังภายในมาใชประโยชนเพ่ือสรางชีวิตและอนาคต
ได การกําหนดเปาหมายจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  

2. นักศึกษาตองตระหนักวาการศึกษาในระดับน้ีเปนการศึกษาชวงที่สําคัญที่จะทําให
นักศึกษาใหเติบโตอยางมีคุณคา มีความหมาย เปนประโยชนตอสังคม และสามารถออกไปทํางาน
ไดทันทีเม่ือจบการศึกษา  ซึ่งจําเปนตองเรียนรูวิชาการตางๆอยางกวางขวาง การเรียนในชั้นเรียน
ไมเพียงพอที่จะทําใหประสบผลสําเร็จดานการศึกษาและการทํางานได นักศึกษาจําเปนที่จะตองรู
วิธีที่จะเรียนรูดวยตนเอง  พัฒนาตนเองใหเปนผูใฝเรียนใฝรู พรอมที่จะแสวงหาความรูและเรียนรู
ดวยตนเองจากศูนยสนเทศและหอสมุด และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สงผลใหเปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ นําความรูใหมๆมาพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จได  

ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน  
จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่มีความสําคัญ 3 อันดับแรก 

ไดแก การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง การที่เนื้อหาวิชา
ตามหลักสูตรมีความทันสมัย และการที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคนศึกษาคนควา
ดวยตนเองและติดตามงานเปนระยะ จึงมีขอเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

1. เน่ืองจากปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่มีความสําคัญอันดับแรกสําหรับนักศึกษา
แทบทุกกลุม ไดแกการที่ผูสอนกระตุนใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง ดังน้ัน
ผูสอนควรจะกระตุนใหผูเรียนใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองอยางตอเน่ือง ซึ่งอาจทําได 
โดยการใชคําพูดที่ทาทายความอยากรูอยากเห็นของนักศึกษาทําใหนักศึกษาเกิดความตองการที่
จะคนควา  การแนะนําใหนักศึกษาอานหนังสือเลมที่นาสนใจ  การยกยองชมเชยหรือการ
แสดงออกที่เปนการยอมรับในความสามารถของนักศึกษาที่ศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งจะชวย
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
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2. เน่ืองจากปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอนที่มีความสําคัญอันดับที่ 2 และมี
ความสําคัญเปนอันดับแรกสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนปจจุบันสูงและนักศึกษาที่คาดหวัง
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไดแก การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคนศึกษาคนควา
ดวยตนเองและติดตามงานเปนระยะ ดังนั้นการที่จะจูงใจใหนักศึกษาใชศูนยสนเทศและหอสมุด
อยางตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา ผูสอนจึงควรมอบหมายงานให
นักศึกษาแตละคนศึกษาคนควาดวยตนเองจากทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรูที่มีอยูใน
ศูนยสนเทศและหอสมุดหรือแหลงเรียนรูตางๆ และมีการติดตามงานเปนระยะเพื่อที่จะทราบ
ความกาวหนาของงานหรือทราบปญหาและแกไขปญหาในการศึกษาคนควาของนักศึกษาได
ทันทวงที การติดตามงานเปนระยะจะทําใหนักศึกษาทราบความกาวหนาของผลงานที่ปฏิบัติไป
แลวอยางรวดเร็ว เม่ือทราบวาผลงานถูกตองก็จะเกิดความพอใจที่ไดเรียนรู  เม่ือทราบวาผลงาน
ผิดนักศึกษาจะไดแกไขใหถูกตองในระยะเวลาอันรวดเร็วทําใหเกิดแรงกระตุนที่จะคนควาดวย
ตนเองตอไป นอกจากนี้การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคนทําใหนักศึกษาตองปฏิบัติดวย
ตนเองซึ่งจะทําใหเกิดคุณลักษณะของคนชางสังเกต ชางคิด และเปนนักปฏิบัติ ซึ่งเปนการพัฒนา
คุณลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา (อัญชลี ชาติกิติสาร, 2542) ในการมอบหมายงาน
ผูสอนควรจะใหงานที่ไมงายและไมอยากเกินไปที่ผูเรียนจะทําใหสําเร็จได   นอกจากนี้การใหคําติ
ชมหรือขอมูลปอนกลับในทางบวกเพื่อใหผูเรียนเชื่อม่ันวาสามารถทําใหดีขึ้นได ทําใหผูเรียนรูสึก
วาตนเองเปนสมาชิกที่มีคุณคาของสังคมแหงการเรียนรู  

3. เน่ืองจากองคความรูในวิชาตางๆตลอดจนทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ
หลังจากสําเร็จการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
จึงควรไดรับการพัฒนาใหมีความทันสมัย เนนใหผูเรียนรูวิธีเรียนที่สามารถเรียนรูดวยตนเองที่จะ
นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งจะทําใหนักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนตนเองตามสภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วแมจบการศึกษาไปแลวก็ตาม ทั้งน้ีผูสอนและศูนยสนเทศและหอสมุด
ควรรวมมือกันอยางใกลชิดในการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาชีพ และการสงเสริมใหผูเรียนใชทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรูที่มีอยูในศูนยสนเทศและหอสมุด และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ขอเสนอแนะสําหรับศูนยสนเทศและหอสมุด มีดังน้ี 
จากผลการวิจัย มีขอเสนอแนะสําหรับศูนยสนเทศและหอสมุด ดังนี้ 
1. เน่ืองจากปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญ 2 อันดับแรกและมี

ความสําคัญในระดับมากสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ไดแก ความรูความสามารถในการ
แนะนําและชวยเหลือผูใช และการใหบริการดวยความสุภาพมีอัธยาศัย แตจากการศึกษาของ   ฐิติ
มา ผดุงวงศเดช (2547) ที่ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของศูนยสนเทศ
และหอสมุด พบวา สิ่งที่นักศึกษาพึงพอใจในระดับปานกลางในดานบุคลากร และดานบริการ 
ไดแก ความมีกิริยามารยาท ยิ้มแยมแจมใสและเปนมิตรของเจาหนาที่หอสมุด การใชถอยคําที่นา
ฟงและภาษาที่เขาใจงายในการสื่อสารกับผูมาใชบริการ  ความสามารถในการชวยแนะนําและ
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คนหาขอมูลที่ตองการแกผูใชบริการ ความชํานาญในการสืบคนขอมูลและตอบคําถาม การ
ใหบริการตอบคําถามรวมถึงการชวยแนะนําในการศึกษาคนควา และจากการศึกษาของพรวิทู 
โควคชาภรณ (2543) ที่พบวาชองวางระหวางความคาดหวังและความเปนจริงดานคุณภาพบริการ
สารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุดมีคาเปน –0.249 ซึ่งแสดงวาคุณภาพบริการสารสนเทศไมดี
อยางที่คาดหวังทั้งดานกายภาพ ความนาเชื่อถือ ความเชื่อม่ัน และดานการเขาถึงจิตใจ ดังนั้น
ศูนยสนเทศและหอสมุดควรคัดเลือกและจัดบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยางแทจริงในการ
ทําหนาที่บริการชวยคนควา แนะนําชวยเหลือผูใชเพ่ือใหผูใชไดรับบริการตามที่คาดหวัง 
นอกจากนี้ควรเนนที่จะพัฒนาบุคลากรในเรื่องที่ผูใชพึงพอใจในระดับปานกลางดังกลาวขางตน 
ทั้งน้ีเพ่ือการใหผูใชพึงพอใจและประทับใจตอบริการของศูนยสนเทศและหอสมุด ซึ่งจะทําใหเกิด
แรงจูงใจในการใชและเขาใชบริการอยางตอเน่ือง 

2. ศูนยสนเทศและหอสมุดควรใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่มี
เน้ือหาที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีเน้ือหา
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่หลากหลายเพื่อสนองตอบความตองการเตรียมการหรือวางแผนการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากปจจัยจูงใจดานนักศึกษาเรื่องความตองการเตรียมการ
หรือวางแผนการประกอบอาชีพเปนปจจัยที่มีความสําคัญอันดับที่ 9 จากปจจัยจูงใจทั้งหมด 60 
ปจจัย และปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดเรื่องการมีทรัพยากรสารสนเทศที่เปนประโยชน
ตอการประกอบอาชีพเปนปจจัยจูงใจที่มีความสําคัญอันดับที่สองจากปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศ
และหอสมุด 23 ปจจัย สําหรับนักศึกษาหลายกลุมทั้งนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูง นักศึกษาที่มีผล
การเรียนต่ํา นักศึกษาที่คาดหวังผลการเรียนสูงเม่ือจบการศึกษา และนักศึกษาที่คาดหวังผลการ
เรียนต่ําเมื่อจบการศึกษา นอกจากนี้ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดเรื่องการมีทรัพยากร
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพยังมีความสัมพันธกับเปาหมายดานตําแหนงงาน
ของนักศึกษาทุกตําแหนงงาน 

3. เน่ืองจากปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุดที่มีความสําคัญเปนอันดับสุดทาย
และเปนอันดับที่ 55 จากปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด 60 ปจจัย ไดแก การมี
นิทรรศการและการจัดแสดงหนังสือใหมอยางตอเนื่อง และจากการศึกษาของ จิราพรรณ อินทรพิ
ชิตพงศ (2538) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการจัดแสดงหนังสือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
การยืมหนังสือ พบวาการจัดแสดงหนังสือมีผลทําใหการยืมหนังสือสูงขึ้น เพ่ือใหการจัดแสดง
หนังสือใหมของศูนยสนเทศและหอสมุดสามารถจูงใจใหนักศึกษาเขาใชทรัพยากรสารสนเทศมาก
ขึ้น จึงควรมีตูสําหรับจัดแสดงหนังสือใหมที่สามารถจัดแสดงหนังสือไดอยางสวยงามสะดุดตาและ
มีการจัดวางตูสําหรับแสดงหนังสือไวในตําแหนงที่เหมาะสม เพ่ือใหผูเดินผานไปมาเห็นไดอยาง
ชัดเจน  เชน บริเวณดานหนาศูนยสนเทศและหอสมุด นอกจากนี้ยังควรมีการจัดนิทรรศการและ
แสดงหนังสือแตละสาขาวิชาเพื่อใหผูสอนและนักศึกษาทราบวาศูนยสนเทศและหอสมุดมี
ทรัพยากรสารสนเทศที่นาสนใจในแตละสาขาวิชามากนอยเพียงใด  โดยขอความรวมมือจาก
ผูสอนหรือนักวิชาการในสาขาวิชาใหชวยแนะนําหนังสือเลมที่ดี นาสนใจในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้
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ศูนยสนเทศและหอสมุดตองประชาสัมสัมพันธเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการและแสดงหนังสือใหมให
ผูสอนและนักศึกษาทราบอยางทั่วถึง และควรติดตามผลการการจัดแสดงหนังสือใหมอยาง
ตอเนื่องเพ่ือพัฒนารูปแบบ เน้ือหาและวิธีการจัดแสดงเพื่อใหสามารถจูงใจใหมีการใชทรัพยากร
สารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุดมากขึ้น 

4. ศูนยสนเทศและหอสมุดควรใหความสนใจและแกไขปญหาตางๆ และดําเนินการตาม
ความเหมาะสมเกี่ยวกับขอเสนอแนะของนักศึกษาซึ่งเปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานตางๆของศูนยสนเทศและหอสมุดสามารถจูงใจใหนักศึกษาเขาใชศูนย
สนเทศและหอสมุดมากขึ้นและใชอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องเสียงดังรบกวนใน
ศูนยสนเทศและหอสมุด ที่เกิดจากการพูดคุยปรึกษาหารือของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ ซึ่งเปนปญหาที่กลุมตัวอยางระบุถึงมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากปจจัยจูงใจในการใชศูนย
สนเทศและหอสมุด เรื่องความตองการสถานที่สงบสําหรับทบทวนความรู เปนปจจัยจูงใจที่มี
ความสําคัญมากเปนอันดับที่ 5 จากปจจัยจูงใจทั้ง 60 ปจจัยที่ทําใหนักศึกษาใชศูนยสนเทศและ
หอสมุด   เพ่ือใหนักศึกษาไดใชศูนยสนเทศและหอสมุดเปนสถานที่สงบสําหรับทบทวนความรู
ตามตองการ และเปนการสรางสรรคบรรยากาศของศูนยสนเทศและหอสมุดชวนใหเขาใชมาก
ยิ่งขึ้น มีขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้ 

4.1 การปองกันเสียงดังรบกวนที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหองซอมหนังสือ เน่ืองจาก
หองปฏิบัติงานซอมหนังสืออยูติดกับหองอานหนังสือซ่ึงเปนหองปลอดเสียง ผูที่เขาไปอานหนังสือ
ในหองดังกลาวคาดหวังที่จะไมใหมีเสียงดังรบกวนทั้งจากภายในและภายนอก แตจากสภาพที่
เปนอยูในปจจุบันมีเสียงจากการปฏิบัติงานซอมหนังสือซ่ึงหลีกเลี่ยงไมได และเสียงจากการติดตอ
ประสานงานของเจาหนาที่ในหองซอมหนังสือดังรบกวนผูใชที่มาอานหนังสือในหองปลอดเสียง 
เพ่ือใหหองปลอดเสียงเปนหองที่เงียบสงบตามที่ผูใชคาดหวัง จึงควรมีการปรับปรุงหองปลอดเสียง
ใหมโดยใชผนังที่สามารถปองกันเสียงจากภายนอกไมใหดังรบกวนผูใชในหองดังกลาว 

4.2 การควบคุมเสียงที่เกิดจากการพูดคุย ปรึกษาหารือของผูใช ปจจุบันน้ีศูนย
สนเทศและหอสมุดจะประกาศแจงเตือนผูใชที่สงเสียงดังผานระบบเสียงภายในศูนยสนเทศและ
หอสมุด บางครั้งเสียงประกาศแจงเตือนดังรบกวนผูใชซึ่งในบริเวณที่เงียบสงบอยูแลว จากการ
วิจัยของ ฐิติมา ผดุงวงศเดช (2547) พบวานักศึกษาพึงพอใจในระดับปานกลางเกี่ยวกับการ
ควบคุมเสียงภายในศูนยสนเทศและหอสมุด  ดังนั้นเพ่ือไมใหเสียงประกาศแจงเตือนดังรบกวน
บริเวณที่เงียบสงบ จึงควรจัดแยกบริเวณที่ตองการความเงียบสงบ กับบริเวณที่สามารถ
ปรึกษาหารือกันไดอยางชัดเจน เพ่ือที่จะมีการเตือนเฉพาะกลุมที่ทําใหเกิดเสียงดัง  

4.3 การจัดที่นั่งอานภายในหองสมุดที่มีการนําโตะขนาด 4 ที่นั่งมาตอเรียงกันหลาย
ตัวเพ่ือเพ่ิมจํานวนที่นั่งอานใหมากขึ้นนั้น ทําใหมีผูใชนั่งรวมกันเปนกลุมใหญขึ้นเม่ือมีการ
ปรึกษาหารือกันจึงเกิดเสียงดังมากขึ้น ดังน้ันจึงควรจัดโตะในลักษณะที่มีการเวนชองวางระหวาง
โตะใหพอเหมาะ ไมควรนําโตะขนาด 4 ที่นั่งมาเรียงตอกันเปนแถวยาว  
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5. ศูนยสนเทศและหอสมุดควรศึกษาการใชศูนยสนเทศและหอสมุดอยางตอเน่ืองทุก
ภาคการศึกษา และรายงานสถิติการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของแตละคณะหรือสาขาวิชาเพื่อให
คณะหรือสาขาวิชาตางๆรับทราบสภาพที่แทจริงของการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของอาจารย
และนักศึกษาในแตละคณะ เพ่ือกระตุนใหคณะอาจารยและนักศึกษาเกิดความรูสึกตองการพัฒนา
สถิติและเกิดการแขงขันในดานการศึกษาคนควาดวยตนเองจากศูนยสนเทศและหอสมุด และควร
ใหการยกยอง ชมเชย หรือใหรางวัลแกนักศึกษาที่มีสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ หรือสถิติ
การใชบริการของศูนยสนเทศและหอสมุดสูง หรือนักศึกษาที่เปนผูใชดีเดนในดานตางๆ การยก
ยองชมเชย และการใหรางวัลจะเปนเครื่องกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ การยกยองชมเชยอาจจะทําใน
รูปแบบการจัดนิทรรศการผูใชดีเดนประจําภาคการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเหลานี้มีความรูสึกวา
ไดรับการยกยองมีความภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งจะเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ (บุญศิริ อนันตเศรษฐ, 
2544) ทําใหเกิดความตองการใชศูนยสนเทศและหอสมุดอยางตอเน่ือง ขณะเดียวกันนักศึกษา
กลุมอ่ืนๆอาจจะเกิดความรูสึกที่จะเอาเปนแบบอยาง และเกิดแรงจูงใจในการใชหองสมุด  

6. ศูนยสนเทศและหอสมุดควรจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดอยางตอเน่ือง อาจจะ
ทุก 2 สัปดาห หรือทุกเดือน และเปนกิจกรรมที่เกิดจากความรวมมือระหวางศูนยสนเทศและ
หอสมุดกับผูสอน เชน การวางแผนรวมกันที่จะจัดฉายภาพยนต วีดิทัศน วีซีดี หรือดีวีดีที่มีเน้ือหา
เกี่ยวของกับเน้ือหาสาขาวิชาตางๆ การใหอาจารยผูสอนมีสวนรวมในการจัดนิทรรศการและ
แนะนําหนังสือที่นาสนใจแตละสาขาวิชา โดยผูสอนที่นักศึกษาชื่นชอบเชื่อถือในความรู
ความสามารถเปนผูเขียนแนะนําหนังสือเลมที่นาสนใจ ซึ่งทําใหจูงใจนักศึกษาใหเกิดความตองการ
ที่จะอานไดดียิ่งขึ้น หรือการจัดกิจกรรมโดยใหนักศึกษามีสวนรวม เชน กิจกรรมแขงขันการตอบ
ปญหาระหวางคณะ กิจกรรมแขงขันตอบปญหาสะสมคะแนนเพื่อหาผูชนะเลิศในแตละภาคเรียน 
กิจกรรมการแขงขันการสืบคนขอมูลสําหรับใชประกอบการศึกษาคนควาแตละหัวขอ หรือแตละ
วิชา  

7. ศูนยสนเทศและหอสมุดควรมีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศแตละหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาวาความสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหามากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาวิชาที่
เปดใหม หรือสาขาวิชาที่มีผูรองเรียนเกี่ยวกับความไมพอเพียงของทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในแตละสาขาวิชาใหสอดคลองและครอบคลุม
หลักสูตรและสามารถสนองตอบความตองการของที่หลากหลายในการคนควาวิจัย 

8. ศูนยสนเทศและหอสมุดควรใหความสนใจนักศึกษาที่ไมเขาใชศูนยสนเทศและหอสมุด
พรอมทั้งศึกษาสาเหตุที่ไมเขาใชศูนยสนเทศและหอสมุด เพ่ือหาวิธีจูงใจใหนักศึกษากลุมน้ีเขาใช
ศูนยสนเทศและหอสมุดและกระตุนใหใชศูนยสนเทศและหอสมุดอยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปนการ
พัฒนาลักษณะนิสัยใฝเรียนใฝรูใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน 
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ภาคผนวก ก จดหมายเชิญประชุม และแบบสัมภาษณนักศึกษากลุมเปาหมาย 
 

                                                            ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
                                      วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2549 
เร่ือง ขอเรียนเชิญรวมรับประทานอาหารวางและประชุมอยางไมเปนทางการ 
เรียน  
เน่ืองจากศูนยสนเทศและหอสมุดกําลังดําเนินการวิจัย เร่ืองปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด

ของนักศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของทาน ในฐานะที่เปนสมาชิกที่มีสถิติการใช
ศูนยสนเทศและหอสมุดสูง ศูนยสนเทศและหอสมุดมีความปรารถนาที่จะพัฒนานักศึกษาใหเปนผูรักการคนควา
เชนเดียวกับทาน โดยการปรับปรุงบริการและกิจกรรมของศูนยสนเทศและหอสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่สามารถ
จูงใจใหนักศึกษาเขาใชบริการมากยิ่งขึ้น  

ในการนี้ คณะผูวิจัยไดจัดเล้ียงอาหารวางและประชุมอยางไมเปนทางการ เพ่ือขอรับฟงความคิดเห็นจาก
ทานเกี่ยวกับปจจัยจูงใจท่ีทําใหทานใชศูนยสนเทศและหอสมุด  ทั้งปจจัยดานนักศึกษา ดานการเรียนการสอน 
และปจจัยดานศูนยสนเทศและหอสมุด ความคิดเห็นของทานเปนสิ่งท่ีมีคาและจะเปนประโยชนตอการ
วิจัย 

ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงใครขอเรียนเชิญทานรวมรับประทานอาหารวางและแสดงความเห็นในประเด็นดังกลาว
ขางตน ณ หองโสตทัศน 1 ชั้น 5 ศูนยสนเทศและหอสมุด โดยทานสามารถเลือก วัน เวลา ที่ทานสะดวกเพียง
ชวงใดชวงหนึ่งตามที่ระบุไวในแบบตอบรับในสวนลางของจดหมายนี้ หากมีเพ่ือนที่สนใจหรือยินดีที่จะให
ขอคิดเห็นในประเด็นดังกลาว คณะผูวิจัยขอถือโอกาสเรียนเชิญมาเขารวมงานในครั้งนี้ดวย  

กรุณาสงแบบตอบรับการเขารวมงานที่เคานเตอรบริการยืมคืน ศูนยสนเทศและหอสมุดชั้น 2 หรือ หอง
คนควา 3 ชั้น 3  โดยสอดใสซองจดหมายที่แนบมาพรอมนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้           

                                                                คณะผูวิจัย     
                                                                                    สุกานดา ดีโพธิ์กลาง  
                                                                                    พรเทพ  ยอแสงรัตน                                     

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                            
แบบตอบรับการเขารวมรับประทานอาหารวางและประชุมอยางไมเปนทางการ 

ชื่อผูเขารวมประชุม ……………………………………………………………………………. 
กรุณาเลือกวัน เวลา ชวงใดชวงหนึ่งที่ทานสามารถเขารวมงานได 

    [    ]  สามารถรวมงานได  วันเสารที่ 28 มกราคม 2549 เวลา 10.30 – 12.00 น. 
    [    ]  สามารถรวมงานได  วันเสารที่ 28 มกราคม 2549 เวลา 14.00 – 15.30 น. 
    [    ]  สามารถรวมงานได  วันเสารที่ 28 มกราคม 2549 เวลา 16.00 – 17.30 น. 

            [    ]  สามารถรวมงานได  วันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2549 เวลา 10.30 – 12.00 น. 
    [    ]  สามารถรวมงานได  วันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2549 เวลา 14.00 – 15.30 น. 
    [    ]  สามารถรวมงานได  วันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2549 เวลา 16.00 – 17.30 น. 
    [    ]  ไมสามารถรวมงานในวันเวลาที่ระบุไวได  

DPU



 iii 

แบบสัมภาษณนักศึกษากลุมเปาหมาย 

1. ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด  

    1.1. ศูนยสนเทศและหอสมุดโดยภาพรวมเปนอยางไรบาง มีอะไรที่สามารถจูงใจใหเขาใช  สวนไหนที่ควรปรับปรุงแกไข
เพ่ือท่ีจะจูงใจใหนักศึกษาเขาใชมากขึ้น 

          คําตอบ  ความเห็นเพิ่มเติม 

  

  

  

  

  

     1.2. เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีในศูนยสนเทศและหอสมุดสามารถจูงใจใหนักศึกษาเขาใชศูนยสนเทศและหอสมุด
หรือไม ถาตองการจูงใจใหนักศึกษาเขาใชศูนยสนเทศและหอสมุดมากขึ้นควรจะจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาอยางไร
เขามาใหบริการ 

          คําตอบ  ความเห็นเพิ่มเติม 

  

  

  

  

    1.3 ความทันสมัย สภาพ และปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศในศูนยสนเทศและหอสมุดสวนใดบางที่สามารถจูงใจใหเขา
ใช สวนไหนที่ควรปรับปรุงเพ่ือที่จะจูงใจใหนักศึกษาเขาใชมากขึ้น 

          คําตอบ  ความเห็นเพิ่มเติม 

  

  

  

     1.4 บริการตางๆของศุนยสนเทศและหอสมุดมีบริการอะไรบางที่จูงใจใหเขาใช คุณภาพของบริการที่ใชเปนอยางไร ถา
ตองการจูงใจหนักศึกษาเขาใชมากขึ้นควรปรับปรุงบริการตางๆในเรื่องใดบาง 

          คําตอบ  ความเห็นเพิ่มเติม 
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    1.5 ดานอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกของศูนยสนเทศและหอสมุด มีอะไรบางที่เปนปจจัยจูงใจใหเขาใช มี
อะไรบางที่ควรปรับปรุงเพ่ือที่จะจูงใจใหนักศึกษาเขาใชมากยิ่งขึ้น 

คําตอบ  ความเห็นเพิ่มเติม 

  

  

  

  

2. ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน  

     หลักสูตร สาขาวิชา วิธีสอน การจัดการเรียนการสอน สามารถจูงใจใหนักศึกษาเขาใชศูนยสนเทศและหอสมุดหรือไม 
ผูสอนใชวิธีสอนแบบใดจึงสามารถจูงใจใหนักศึกษาเขาใชศูนยสนเทศและหอสมุด 

คําตอบ  ความเห็นเพิ่มเติม 

  

  

  

  

3. ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา  

     โดยสวนตัวของนักศึกษา มีอะไรบางที่เปนปจจัยทําใหรักที่จะคนควาดวยตนเองจากศูนยสนเทศและหอสมุด 
เชน ครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู การศึกษาตั้งแตระดับประถมวัย ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตาม
ความคาดหวังและเปาหมายของ 
ตนเอง 

คําตอบ  ความเห็นเพิ่มเติม 

  

  

  

  

  

4. มีขอเสนอแนะอะไรอีกบางที่คิดวาศูนยสนเทศควรจะดําเนินการเพื่อจูงใจใหนักศึกษาเขาใชศูนยสนเทศและหอสมุดมากขึ้น 

คําตอบ  ความเห็นเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม

วิจัยเร่ือง ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

      คําชี้แจง   แบบสอบถามชุดน้ีมี 2 ตอน  6 หนา กรุณาตอบทุกขอ  

ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามระดับปริญญาตรี  

         กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ในชองท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของนักศึกษา  

1. ระดับการศึกษาและชั้นปที่กําลังศึกษา   

 [    ]  ปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง ชั้นปที่ 1         [    ]  ปรญิญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง ชั้นปที่ 2             

 [    ]  ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 1             [    ]  ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 2             

 [    ]  ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 3             [    ]  ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 4 

2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมถึงภาคเรียนลาสุด         

 [    ]  ต่ํากวา 2.20          [    ]  2.20 - 2.75            [    ] มากกวา 2.75  

3. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมท่ีคาดหวังเมื่อจบการศึกษา  

 [    ]  2.0 - 2.5          [    ]  มากกวา 2.5 แตไมถึง 3.00          [    ]   3.00 ขึ้นไป 

4. ระดับการศึกษาสูงสุดที่คาดหวัง  

 [   ]  ปริญญาตรี     [    ]   ปรญิญาโท    [   ]  ปริญญาเอกหรือสูงกวา 

5. ตําแหนงงานตอไปนี้เปนเปาหมายที่สําคัญสําหรับนักศึกษาเพียงใด   

 

ตําแหนงงาน 

ระดับความสําคัญของเปาหมาย 

 นอย ปานกลาง 
คอนขางนอย 

ปานกลาง ปานกลาง 
คอนขางมาก 

มาก 

 ตําแหนงงานที่ไดคาตอบแทนสูง      

 ตําแหนงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน      

 ตําแหนงงานที่มีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ      

 ตําแหนงงานที่มีโอกาสใชความรูความสามารถเต็มที ่
    (ทาทายความสามารถ) 

     

 ตําแหนงงานที่มีโอกาสกาวหนา      

 ตําแหนงงานที่มั่นคง      

 ตําแหนงงานระดับผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาตาม 
    สายงานในวิชาชีพ 

     

 ตําแหนงงานระดับผูบริหารในองคกรธุรกิจ       

 เจาของกิจการ      
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 6. ความคาดหวงัของบิดามารดาที่มีตอผลการเรียนและความสําเร็จในการทํางาน 

 

ดาน 

ระดับความคาดหวัง 

 นอย ปานกลาง 
คอนขางนอย 

ปานกลาง ปานกลาง 
คอนขางมาก 

มาก 

 มีผลการเรียนดีในระหวางที่ศึกษา      

 มีผลการเรียนดีเมื่อสําเร็จการศึกษา      

 มีงานทําทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา      

 มีโอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น      

 มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี      

 เปนที่เชิดหนาชูตาของครอบครัว/วงศสกุล      

 เปนที่พ่ึงของพ่ีนองและบิดามารดาในอนาคต      

7. ความถี่ในการใชบริการตางๆของศูนยสนเทศและหอสมุด เชน ใชที่นั่งอาน หองคนควา หนังสือ วารสาร  
     หนังสือพิมพ ฐานขอมูล ส่ือโสตทัศน อินเตอรเน็ต  

 [    ]  นอยกวาสัปดาหละครั้ง      [    ]  สัปดาหละ 1 - 2 ครั้ง     [    ]  มากกวาสัปดาหละ 2 ครั้ง 

 
ตอนท่ี 2 ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด แบงเปน 3 ตอน ไดแก ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ดานการเรียน  
   การสอน และปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 
ตอนท่ี 2.1 ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 
       กรุณาพิจารณาวาปจจัยใดตอไปน้ีมีความสําคัญตอการจูงใจใหทานใชศูนยสนเทศและหอสมุดในระดับใด 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ในชองท่ีตรงกับระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจของทาน 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 

ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

ดานความตองการ      

1. ความตองการแสวงหาสารสนเทศตามความสนใจดวยตนเอง      

2. ความตองการสารสนเทศเพื่อใชประกอบการเรียนตามหัวขอท่ีไดรับ 
      มอบหมาย 

     

3.  ความตองการศึกษาเพิ่มเติมและทําความเขาใจบทเรียนดวยตนเอง      

4. ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพ      

5. ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ      

6. ความตองการพัฒนาตนเองดานความรูและทักษะเกี่ยวกับการสืบคน 
      และการใชสารสนเทศ 

     

7. ความตองการพัฒนาตนเองดานความสามารถในการคิดวิเคราะห  
      คิดสรางสรรค 
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ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 

ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

8. ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึงระดับที่นักศึกษาคาด 
      หวัง 

     

9. ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นในระดับเดียวกับเพ่ือนหรือ 
      เหนือกวาเพ่ือน 

     

10. ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึงระดับที่คนในครอบครัว 
      หรือคนใกลชิดพึงพอใจ 

     

11. ความตองการพัฒนาตนเองดานทักษะในการทํารายงาน สารนิพน 
       และวิทยานิพนธ 

     

12. ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่ 
      กําหนดไว 

     

13. ความตองการเตรียมการหรือวางแผนการประกอบอาชีพ      

14. ความตองการสถานที่สงบสําหรับทบทวนความรู      

15. ความตองการผอนคลายดวยการเลือกชมรายการโทรทัศน ดูหนัง  
      ฟงเพลง จากบริการสื่อโสตทัศน 

     

16. อื่นๆ (ระบุ)      

ดานความคาดหวังและปจจัยแวดลอม      

17. ความคาดหวังที่จะศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น      

18. ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ      

19. ความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนดไว      

20. ความคาดหวังที่จะเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพ      

17. ความคาดหวังของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิดที่มีตอการ 
      ประกอบอาชีพของนักศึกษา 

     

18. พฤติกรรมการอานหรือการแสวงหาความรูของคนในครอบครัว  
        หรือคนใกลชิด 

     

23. พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด      

24. ระดับการศึกษาของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด      

25. ความสําเร็จดานการเรียนของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด      

26. การติดตามเอาใจใสผลการเรียนจากคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด      

27. อื่นๆ (ระบุ)      
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   ตอนท่ี 2.2 ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน   
    กรุณาพิจารณาวาปจจัยใดตอไปน้ีมีความสําคัญตอการจูงใจใหทานใชศูนยสนเทศและหอสมุดในระดับใด กรุณา
ทําเคร่ืองหมาย / ในชองท่ีตรงกับระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจของทาน 

    

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน 

ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปานกลาง มาก มาก 
ท่ีสุด 

1.  การมีเวลาวางระหวางวิชาหรือเวลาพักระหวางชวงที่เรียน      

2. การที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตรมีความทันสมัย ตองติดตามความ 
      รูใหมๆอยางตอเนื่อง 

     

3.  การที่ผูสอนนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางจากตําราหลัก      

4. การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบสัมมนาซึ่งทําใหนักศึกษาตองรับผิด 
      ชอบหัวขอการเรียนรูรวมกัน 

     

5. การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษาเปน 
      ผูดําเนินการ 

     

6. การที่ผูสอนใชวิธีสอนโดยนําปญหาหรือเหตุการณปจจุบันมา  
       เปนกรณศึีกษาใหผูเรียนคิดวิเคราะห 

     

7. การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบกลุมสืบคนโดยใหนักศึกษาสืบคนหา 
      คาํตอบของปญหารวมกับกลุม 

     

8. การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคนศึกษาคนควา 
      ดวยตนเองและติดตามงานเปนระยะ 

     

9. การที่ผูสอนกําหนดใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเองจากสื่อการ 
      เรียนการสอนที่ผูสอนผลิตขึ้น 

     

10. การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวย 
      ตนเองอยางตอเนื่อง 

     

11. การที่ผูสอนประเมินผลการเรียนจากการศึกษาคนควาดวย 
      ตนเองของนักศึกษา 

     

12. การที่ผูสอนระบุรายชื่อหนังสือ บทความ ส่ือโสตทัศนให 
      นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

     

13. อื่นๆ      
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ตอนที่ 2.3 ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมดุ
     กรุณาพิจารณาวาปจจัยใดตอไปน้ีมีความสําคัญตอการจูงใจใหทานใชศูนยสนเทศและหอสมุดในระดับ
ใด กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ในชองท่ีตรงกับระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจของทาน 
 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจ

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ      

1. การมีทรัพยากรสารสนเทศ เชนหนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดี ที่มีเนื้อหา 
      ตรงตามความสนใจ 

     

2. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาทันสมัย      

การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน      

2. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่หลากหลายครอบคลุมสาขา 
      วิชาชีพ 

     

3. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการประกอบ 
      อาชีพ 

     

6. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต      

7. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีปริมาณเพียงพอ      

8. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดี พรอมใช ไมชาํรุด      

9. อื่นๆ      

ดานบริการและกิจกรรม      

10. การมีบริการวิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่รวบรวมมาจากสถาบัน 
      ตางๆ 

     

11. การมีบริการฐานขอมูลเอกสารเต็มรูป (Full text) แบบออนไลนที่ 
       สามารถเลือกอานหนังสือ และบทความได 

     

12. การมีบริการแบบออนไลนที่สามารถเลือกดูหนัง ฟงเพลงได (บริการ  
      Video on Demand)  

     

13. การมีบริการคอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณ และหองที่เปนสัดสวน 
      สําหรับเรียนรูดวยตนเองจากสื่อตางๆ 

     

14. การมีนิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหมอยางตอเนื่อง      

15. อื่นๆ (ระบุ)      

ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก      

16. สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุดชวนใหเขาไปใช      

17. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหาดวยตนเองอยาง 
     อิสระ 
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ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจ

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

18. การมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและเพียงพอ      

19. การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที่ทันสมัย      

20. การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที่อยูในสภาพพรอมใช      

21. ความเพียงพอของคอมพิวเตอรที่ใหบริการสืบคนและอินเตอรเน็ต      

22. การมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการสืบคนขอมูลท่ีทันสมัยและใช 
      ไดสะดวก 

     

23. อื่นๆ (ระบุ)      

ดานผูใหบริการ      

24. การใหบริการดวยความถูกตอง รวดเร็ว และตรงตามตองการ      

25. การใหบริการดวยความสุภาพ มีอัธยาศัย      

26. ความรูความสามารถในการแนะนําและชวยเหลือผูใช      

27. อื่นๆ (ระบุ)      

 
ปญหาและขอเสนอแนะ 

    ดานศูนยสนเทศและหอสมุด…………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ดานการเรียนการสอน………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……...………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ดานนักศึกษา…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ความคิดเห็นของทานมีคุณคาและจะเปนประโยชนตอการวิจัย ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 
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แบบสอบถาม 

วิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

     คําชี้แจง   แบบสอบถามชดุน้ีมี 2 ตอน  6 หนา กรุณาตอบทุกขอ  

ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามระดับปริญญาโท  

  กรุณาตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย / ในชองท่ีตรงกับขอเท็จจริงของผูตอบ 

1. ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษา   

 [    ]  ปริญญาโท อยูระหวางศึกษารายวิชาตามหลักสูตร             

 [    ]  ปริญญาโท อยูระหวางการทําวิทยานิพนธ 

2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมถึงภาคเรียนลาสุด         

 [    ]  ต่ํากวา 3.20         [    ]  3.20 - 3.50             [    ]  มากกวา 3.50  

3. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมท่ีคาดหวังเมื่อจบการศึกษา  

 [    ]  3.00 - 3.20       [    ]  มากกวา 3.20  แตไมถึง 3.50             [    ]   3.50  ขึ้นไป 

4. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีคาดหวัง  

 [    ]   ปริญญาโท    [   ]  ปริญญาเอกหรือสูงกวา  

5. ตําแหนงงานตอไปนี้เปนเปาหมายที่สําคัญสําหรับนักศึกษาเพียงใด   

 

ตําแหนงงาน 

ระดับความสําคัญของเปาหมาย 

 นอย ปานกลาง 
คอนขาง
นอย 

ปานกลาง ปานกลาง 
คอนขางมา

ก 

มาก 

 ตําแหนงงานที่ไดคาตอบแทนสูง      

 ตําแหนงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน      

 ตําแหนงงานที่มีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ      

 ตําแหนงงานที่มีโอกาสใชความรูความสามารถเต็มที่ 
     (ทาทายความสามารถ) 

     

 ตําแหนงงานที่มีโอกาสกาวหนา      

 ตําแหนงงานที่มั่นคง      

 ตําแหนงงานระดับผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาตาม 
      สายงานในวิชาชีพ 

     

 ตําแหนงงานระดับผูบริหารในองคกรธุรกิจ       

 เจาของกิจการ      
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6. ความคาดหวงัของบิดามารดาที่มีตอผลการเรียนและความสําเร็จในการทํางาน 

 

ดาน 

ระดับความคาดหวัง 

 นอย ปานกลาง 
คอนขางนอย 

ปาน
กลาง 

ปานกลาง 
คอนขางมาก 

มาก 

 มีผลการเรียนดีในระหวางที่ศึกษา      

 มีผลการเรียนดีเมื่อสําเร็จการศึกษา      

 มีงานทําทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา      

 มีโอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น      

 มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี      

 เปนที่เชิดหนาชูตาของครอบครัว/วงศสกุล      

 เปนที่พ่ึงของพ่ีนองและบิดามารดาในอนาคต      

7. ความคาดหวงัของครอบครัว (ถามี) ที่มีตอผลการเรียนและความสําเร็จในการทํางาน 

 

ดาน 

ระดับความคาดหวัง 

 นอย ปานกลาง 
คอนขางนอย 

ปาน
กลาง 

ปานกลาง 
คอนขางมาก 

มาก 

 มีผลการเรียนดีในระหวางที่ศึกษา      

 มีผลการเรียนดีเมื่อสําเร็จการศึกษา      

 มีโอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น      

 มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี      

 เปนที่เชิดหนาชูตาของครอบครัว/วงศสกุล      

 เปนที่พ่ึงของครอบครัว      

8. ความคาดหวงัของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน (ถามี) ที่มตีอผลการเรียนและความสําเร็จในการทํางาน 

 

ดาน 

ระดับความคาดหวัง 

 นอย ปานกลาง 
คอนขางนอย 

ปาน
กลาง 

ปานกลาง 
คอนขางมาก 

มาก 

 มีผลการเรียนดีในระหวางที่ศึกษา      
 มีผลการเรียนดีเมื่อสําเร็จการศึกษา      

 มีโอกาสไดรับทุนหรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น      

 มีความเจริญกาวหนาในการทํางานดี      

 เปนกําลังสําคัญในการพัฒนางาน      

 เปนที่เชิดหนาชูตาของหนวยงาน      
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9. ความถี่ในการใชบริการตางๆของศูนยสนเทศและหอสมุด เชน ใชที่นั่งอาน หองคนควา หนังสือ วารสาร  
     หนังสือพิมพ ฐานขอมูล ส่ือโสตทัศน อินเตอรเน็ต  

 [    ]  นอยกวาสัปดาหละครั้ง      [    ]  สัปดาหละ 1 - 2 ครั้ง     [    ]  มากกวาสัปดาหละ 2 ครั้ง 

 
ตอนท่ี 2 ปจจัยจูงใจในการใชศูนยสนเทศและหอสมุด แบงเปน 3 ตอน ไดแก ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา ดาน 
    การเรียน การสอน และปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 
ตอนท่ี 2.1 ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 
       กรุณาพิจารณาวาปจจัยใดตอไปน้ีมีความสําคัญตอการจูงใจใหทานใชศูนยสนเทศและหอสมุดในระดับ
ใด กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ในชองท่ีตรงกับระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจของทาน 

ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 

ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจ

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

ดานความตองการ      

1. ความตองการแสวงหาสารสนเทศตามความสนใจดวยตนเอง      

2. ความตองการสารสนเทศเพื่อใชประกอบการเรียนตามหัวขอท่ีไดรับ 
      มอบหมาย 

     

3.  ความตองการศึกษาเพิ่มเติมและทําความเขาใจบทเรียนดวยตนเอง      

4. ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพ      

5. ความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ      

6. ความตองการพัฒนาตนเองดานความรูและทักษะเกี่ยวกับการสืบคน 
      และการใชสารสนเทศ 

     

7. ความตองการพัฒนาตนเองดานความสามารถในการคิดวิเคราะห  
      คิดสรางสรรค 

     

8. ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึงระดับที่นักศึกษาคาด 
      หวัง 

     

9. ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นในระดับเดียวกับเพ่ือนหรือ 
      เหนือกวาเพ่ือน 

     

10. ความตองการพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นถึงระดับที่คนในครอบครัว 
      หรือคนใกลชิดพึงพอใจ 

     

11. ความตองการพัฒนาตนเองดานทักษะในการทํารายงาน สารนิพน 
       และวิทยานิพนธ 

     

12. ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จดานการศึกษาตามเปาหมายที่ 
      กําหนดไว 
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ปจจัยจูงใจดานนักศึกษา 

ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจ

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

13. ความตองการเตรียมการหรือวางแผนการประกอบอาชีพ      

14. ความตองการสถานที่สงบสําหรับทบทวนความรู      

15. ความตองการผอนคลายดวยการเลือกชมรายการโทรทัศน ดูหนัง  
      ฟงเพลง จากบริการสื่อโสตทัศน 

     

16. อื่นๆ (ระบุ)      

ดานความคาดหวังและปจจัยแวดลอม      

17. ความคาดหวังที่จะศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น      

18. ความคาดหวังที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามสาขาวิชาชีพ      

19. ความคาดหวังที่จะมีตําแหนงงานตามเปาหมายที่กําหนดไว      

20. ความคาดหวังที่จะเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพ      

19. ความคาดหวังของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิดที่มีตอการ 
      ประกอบอาชีพของนักศึกษา 

     

20. พฤติกรรมการอานหรือการแสวงหาความรูของคนในครอบครัว  
        หรือคนใกลชิด 

     

23. พฤติกรรมการใชหองสมุดของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด      

24. ระดับการศึกษาของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด      

25. ความสําเร็จดานการเรียนของคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด      

26. การติดตามเอาใจใสผลการเรียนจากคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด      

27. อื่นๆ (ระบุ)      

 
   ตอนท่ี 2.2 ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน   

    กรุณาพิจารณาวาปจจัยใดตอไปน้ีมีความสําคัญตอการจูงใจใหทานใชศูนยสนเทศและหอสมุดในระดับ
ใด กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ในชองท่ีตรงกับระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจของทาน 

    

ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน 

ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

1.  การมีเวลาวางระหวางวิชาหรือเวลาพักระหวางชวงที่เรียน      

2. การที่เน้ือหาวิชาตามหลักสูตรมีความทันสมัย ตองติดตามความ 
      รูใหมๆอยางตอเนื่อง 

     

3.  การที่ผูสอนนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางจากตําราหลัก      
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ปจจัยจูงใจดานการเรียนการสอน 

ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

4. การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบสัมมนาซึ่งทําใหนักศึกษาตองรับผิด 
      ชอบหัวขอการเรียนรูรวมกัน 

     

5. การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบอภิปรายโดยใหนักศึกษาเปน 
      ผูดําเนินการ 

     

6. การที่ผูสอนใชวิธีสอนโดยนําปญหาหรือเหตุการณปจจุบันมา 
       เปนกรณศึีกษาใหผูเรียนคิดวิเคราะห 

     

7. การที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบกลุมสืบคนโดยใหนักศึกษาสืบคนหา 
      คาํตอบของปญหารวมกับกลุม 

     

8. การที่ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละคนศึกษาคนควา 
      ดวยตนเองและติดตามงานเปนระยะ 

     

9. การที่ผูสอนกําหนดใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเองจากสื่อการ 
      เรียนการสอนที่ผูสอนผลิตขึ้น 

     

10. การที่ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวย 
      ตนเองอยางตอเนื่อง 

     

11. การที่ผูสอนประเมินผลการเรียนจากการศึกษาคนควาดวย 
      ตนเองของนักศึกษา 

     

12. การที่ผูสอนระบุรายชื่อหนังสือ บทความ ส่ือโสตทัศนให 
      นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

     

13. อื่นๆ      

 

ตอนที่ 2.3 ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมดุ
     กรุณาพิจารณาวาปจจัยใดตอไปน้ีมีความสําคัญตอการจูงใจใหทานใชศูนยสนเทศและหอสมุดในระดับใด 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ในชองท่ีตรงกับระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจของทาน 
 

ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ      

1. การมีทรัพยากรสารสนเทศ เชนหนังสือ วารสาร ซีดี วีซีดี ที่มีเนื้อหา 
      ตรงตามความสนใจ 

     

2. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาทันสมัย      

3. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรการเรียนการ 
      สอน 
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ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

4. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่หลากหลายครอบคลุมสาขา 
      วิชาชีพ 

     

5. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการประกอบ 
      อาชีพ 

     

6. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต      

7. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีปริมาณเพียงพอ      

8. การมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพดี พรอมใช ไมชาํรุด      

9. อื่นๆ      

ดานบริการและกิจกรรม      

10. การมีบริการวิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่รวบรวมมาจากสถาบัน 
      ตางๆ 

     

11. การมีบริการฐานขอมูลเอกสารเต็มรูป (Full text) แบบออนไลนที่ 
       สามารถเลือกอานหนังสือ และบทความได 

     

12. การมีบริการแบบออนไลนที่สามารถเลือกดูหนัง ฟงเพลงได (บริการ  
      Video on Demand)  

     

13. การมีบริการคอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณ และหองที่เปนสัดสวน 
      สําหรับเรียนรูดวยตนเองจากสื่อตางๆ 

     

14. การมีนิทรรศการและจัดแสดงหนังสือใหมอยางตอเนื่อง      

15. อื่นๆ (ระบุ)      

ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก      

16. สภาพแวดลอมในศูนยสนเทศและหอสมุดชวนใหเขาไปใช      

17. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถคนหาดวยตนเองอยาง 
     อิสระ 

     

18. การมีที่นั่งอานที่เหมาะสมและเพียงพอ      

19. การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที่ทันสมัย      

20. การมีเครื่องมือ อุปกรณ และคอมพิวเตอรที่อยูในสภาพพรอมใช      

21. ความเพียงพอของคอมพิวเตอรที่ใหบริการสืบคนและอินเตอรเน็ต      

22. การมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการสืบคนขอมูลท่ีทันสมัยและใช 
      ไดสะดวก 

     

23. อื่นๆ (ระบุ)      
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ปจจัยจูงใจดานศูนยสนเทศและหอสมุด 

ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

ดานผูใหบริการ      

24. การใหบริการดวยความถูกตอง รวดเร็ว และตรงตามตองการ      

25. การใหบริการดวยความสุภาพ มีอัธยาศัย      

26. ความรูความสามารถในการแนะนําและชวยเหลือผูใช      

27. อื่นๆ (ระบุ)      

 
ปญหาและขอเสนอแนะ 

    ดานศูนยสนเทศและหอสมุด…………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ดานการเรียนการสอน………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……...………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ดานนักศึกษา…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ความคิดเห็นของทานมีคุณคาและจะเปนประโยชนตอการวิจัย ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 
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