
รายงานการวิจัย 
เรื่อง 

 
 

แรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 

ผู้วิจัย 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ชาติไทย 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
 
 

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 
ปีการศึกษา 2555 

DPU



ค าน า 

 
 การวิจัยของสถาบันการศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระดับอุดมศึกษาเป็นประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสนับสนุนการวางแผน การก าหนดนโยบาย 
และการตัดสินใจของผู้บริหาร การวิจัยของสถาบันการศึกษาจึงมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนั้น วิเคราะห์การด าเนินงานสภาพแวดล้อม กระบวนการของสถาบัน จัดหา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนานโยบายและการน าไปปฏิบัติ 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยทุกด้าน
ของสถาบัน และใช้ผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการจัดหาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงพัฒนางานทั้งด้านการบริหาร การจัดการเรียน  
การสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 รายงานการวิจัยคร้ังนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล 
รองศาสตราจารย์ อมรา  รอดดารา รองศาสตราจารย์ ดร.อ าไพรัตน์  อักษรพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่กรุณาตรวจแบบสอบถาม คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่สนับสนุน
ให้ทุนวิจัย ผู้วิจัยขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตามเป้าหมาย
ของการวิจัยที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ชาติไทย 
        วิทยาลัยครุศาสตร์ 
        สิงหาคม 2555 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ชื่อเร่ือง  :  แรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผู้วิจัย   :  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ชาติไทย 
ระยะเวลาด าเนินการจนแล้วเสร็จ  :  เมษายน - สิงหาคม 2555 
 
 การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์  2) ศึกษาแรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  3) เปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) นักศึกษาแต่ละคณะ/สาขา
ที่มีเพศ อายุ ความสามารถคละกัน และเข้าชั้นเรียนจ านวน 189 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามแรงจูงใจและความต้องการของ
นักศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ และด้านสถาบัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที ( t – test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  
20 – 29 ปี นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 2. แรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
การได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเป็นแรงจูงใจและความต้องการส่วนตัวของนักศึกษามากที่สุด  
รองลงมาคือ การมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น 
     แรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ความมั่นคงก้าวหน้าด้านอาชีพเป็นแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษามากที่สุด  
รองลงมาคือ ความเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องในสังคม 
     แรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน  
ระดับมาก ชื่อเสียงคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา
มากที่สุด รองลงมาคือ หลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานที่ท าหรือจะท าในอนาคต 
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 3. แรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ และด้านสถาบันการศึกษาระหว่าง
นักศึกษาชายและหญิง ระหว่างนักศึกษาที่มีอายุต่างกัน และระหว่างนักศึกษาที่มีที่อยู่ต่างกัน  
นักศึกษามีแรงจูงใจและความต้องการทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกัน 
     แรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ ระหว่างนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน ระหว่างปีที่ศึกษาต่างกัน ระหว่างคณะ/สาขาต่างกัน และระหว่างทุนที่ได้รับต่างกัน นักศึกษา 
มีแรงจูงใจและความต้องการทั้ง 2 ด้านไม่แตกต่างกัน 
     ส่วนแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา ระหว่างนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน ระหว่างปีที่ศึกษาต่างกัน ระหว่างคณะ/สาขาต่างกัน นักศึกษามีแรงจูงใจและความต้องการ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา
ระหว่างนักศึกษาได้รับทุนต่างกัน นักศึกษามีแรงจูงใจและความต้องการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สารบัญ 
 

     หน้า 
ค าน า                      
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
บทที่  1  บทน า           

     ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      1                                                                                                                                       
      วัตถุประสงค์ของการวิจัย         3                                                                                        
      ขอบเขตของการวิจัย        3                                                                                                   
      นิยามศัพท์              4                                                                                                              
      ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         4                                                                                      
บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      เอกสารเกี่ยวกับแรงจูงใจและความต้องการ       6                                                              
      เอกสารเกี่ยวกับแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษา    23                                          
      เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย                 27                                                                        
      เอกสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     35                                                                  
บทที่  3  วิธีด าเนินการวิจัย 
      ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        39                                                                                      
      เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย             39                                                                                     
      การเก็บรวบรวมข้อมูล        39 
      การวิเคราะห์ข้อมูล                                 40 
บทที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา     41 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจและความต้องการ    48 
      ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการ     51 
บทที่  5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
      สรุปผลการวิจัย        62 
      อภิปรายผล         63 
      ข้อเสนอแนะ         67 
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                    หน้า 
 
บรรณานุกรม           68 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก  ก  รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ                    75 
 ภาคผนวก  ข  แบบสอบถาม        77 
 ภาคผนวก  ค  ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เร่ืองการให้ทุนอุดหนุน 
           โครงการวิจัยในชั้นเรียน       80 
 ภาคผนวก  ง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล       82 
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สารบัญตาราง 
 

          หน้า 
 

ตารางที่  1  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  41 
ตารางที่  2  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ  42 
ตารางที่  3  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 

     ที่อยู่ปัจจุบัน         43 
ตารางที่  4  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน        44 
ตารางที่  5  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปีที่ศึกษา  45 
ตารางที่  6  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ 

     หรือสาขาวิชา         46 
ตารางที่  7  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 

     ทุนการศึกษาที่ได้รับ        47 
ตารางที่  8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจและความต้องการส่วนตัว 48 
ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพ 49 
ตารางที่  10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจและความต้องการ 

       ด้านสถาบันการศึกษา       50 
ตารางที่  11  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการส่วนตัวของนักศึกษา 

       ต่างคณะหรือสาขา        51 
ตารางที่  12  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษา 

       ต่างคณะหรือสาขา        51 
ตารางที่  13  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา 

       ของนักศึกษาต่างคณะหรือสาขา      52 
ตารางที่  14  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษา 
        ต่างอายุ         52 
ตารางที่  15  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษา 
        ต่างอายุ         53 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
          หน้า 

 
ตารางที่  16  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา 
        ของนักศึกษาต่างอายุ        53 
ตารางที่  17  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษา 
        ต่างที่อยู่         54 
ตารางที่  18  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษา 

       ต่างที่อยู่         54 
ตารางที่  19  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา 
        ของนักศึกษาต่างที่อยู่       55 
ตารางที่  20  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษา 
        ต่างวุฒิการศึกษา        55 
ตารางที่  21  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษา 
        ต่างวุฒิการศึกษา        56 
ตารางที่  22  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา 
        ของนักศึกษาต่างวุฒิการศึกษา      56 
ตารางที่  23  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษา 
        ต่างปีที่ศึกษา        57 
ตารางที่  24  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษา 
        ต่างปีที่ศึกษา        57 
ตารางที่  25  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา 
        ของนักศึกษาต่างปีที่ศึกษา       58 
ตารางที่  26  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษา 
        ต่างคณะหรือสาขา        58 
ตารางที่  27  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษา 
        ต่างคณะหรือสาขา        59 
ตารางที่  28  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา 
        ของนักศึกษาต่างคณะหรือสาขา      59 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
          หน้า 

 
ตารางที่  29  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษา 
        ต่างทุนที่ได้รับ        60 
ตารางที่  30  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษา 
        ต่างทุนที่ได้รับ        60 
ตารางที่  31  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา 
        ของนักศึกษาต่างทุนที่ได้รับ       61 DPU



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
สภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การด ารงชีวิต การประกอบ

อาชีพเต็มไปด้วยการแข่งขัน การศึกษาถือเป็นพื้นฐานส าคัญในการด ารงชีวิตของคนในสังคม  
การศึกษาเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เรียนได้ดีขึ้น เร็วขึ้น 
ใช้ประโยชน์แก่ชีวิตได้มากขึ้น มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบเรียนรู้จากสื่อการเรียนและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับจากอดีตถึงปัจจุบันและก าลังก้าวข้าม
สู่อนาคต การศึกษายังคงเป็นกลไกหลักของการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงกับการเมือง
การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีวิวัฒนาการของ
ศาสตร์ต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้งด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการการศึกษา และการศึกษานั่นเองที่หวนกลับมาพัฒนาศาสตร์แต่ละศาสตร์เป็นวงจรไม่รู้จบ 

การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาขั้นสูงที่เป็นการศึกษาต่อเน่ืองจากการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความมุ่งหมายเพื่อให้บัณฑิตสามารถแสวงหาความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาใด
สาขาหนึ่งในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งเป็นการผลิตก าลังคนระดับสูงให้กับประเทศ การศึกษา
ต่อส่วนของบุคคลที่มีความต้องการ ศึกษาในระดับสูงขึ้นนี้เป็นบุคคลที่ต้องการจะเพิ่มพูนความรู้
และพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการท างานของตนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในเร่ืองดังกล่าวคือ ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ อายุ 
และการศึกษาที่ได้รับ นับว่าทุกเร่ืองเป็นสิ่งส าคัญ แต่ข้อเท็จจริงที่ส าคัญอย่างยิ่งคือความสัมพันธ์
ระหว่างระดับที่จะเข้าเรียนกับความรู้ หรือการศึกษาที่ได้เรียนมาก่อน ค ากล่าวข้างต้นเป็นไปท านอง
เดียวกับ อดุลย์  วิริยเวชกุล (2542 : 27 – 36) ที่กล่าวว่า การที่บุคคลเข้าศึกษาต่อก็เพื่อที่จะได้รับความรู้
ความสามารถตลอดจนทักษะที่เหมาะสมกับปริญญาที่แต่ละบุคคลเข้ามาศึกษา และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถหางานท าได้ตรงกับความรู้ความสามารถหรือทักษะที่ตนได้เรียนมา นอกจากนี้ 
ลิขิตกุล  กุลรัตนรักษ์ (2547 : 1) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาต่อคือค่านิยมในปริญญา 
การได้รับปริญญาชั้นสูงจะมปีระโยชน์ในการท างาน เพราะลกัษณะการท างานหลายอย่างในประเทศไทย
ขึ้นอยู่กับปริญญาไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ค ากล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ
รุ่งทิวา  ประสพสันต์ (2543 : 3) ที่กล่าวว่าการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานั้นแต่ละคนอาจมี
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เหตุผลหรือมีเหตุจูงใจแตกต่างกัน เช่น ต้องการได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นเพื่อน าไป
พัฒนางานในหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้า ความต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษาเพื่อน าไปประกอบ 
การแสดงหาความก้าวหน้า และความมั่นคงในชีวิตการท างานนั้น  

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรเป็นการศึกษาเพื่อการผลิตมันสมองของชาติ ต้องมิใช่
การศึกษาที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านปริมาณแต่ขาดการค านึงถึงคุณภาพ ในธุรกิจการศึกษาที่แผ่ขยาย
ไปทั่วทั้งสังคมไทยในปัจจุบัน แต่ต้องเป็นการศึกษาเพื่อ “อุดมปัญญา” ที่สามารถเป็นที่พึ่งทางสมอง
และสติปัญญา และการหาทางออกของท้องถิ่นและประเทศได้ บัณฑิตศึกษาเป็นการจัดการศึกษา
ขั้นสูงกว่าปริญญาตรี เป็นการเรียนรู้ของผู้รู้และมีวุฒิภาวะทั้งกาย สมอง ทางจิตใจ อารมณ์และสังคม 
เปน็การเรียนแบบผู้ใหญ่ที่เป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ต้องแสดงให้อาจารย์ที่ปรึกษารู้และทราบว่า
ผู้เรียนมีความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนเอง คิดเอง และท าเอง ผู้เรียนอย่าได้คาดหวังว่า อาจารย์ที่ปรึกษา
จะบอกให้ท าอย่างโน้นอย่างนี้ หรือมาช่วยแก้ไขเนื้อหาสาระให้ถูก ผู้เรียนต้องแสดงให้ที่ปรึกษา
ทราบว่า ข้อเขียนหรือวิทยานิพนธ์ของตนนั้นท าด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่ม เป็นความรู้ใหม่  
ที่ผู้เรียนเสนอ และอธิบายหรือชี้แจงด้วยเหตุผลและข้อมูลที่ชัดเจนได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
จึงเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ลึกซึ้งเฉพาะทาง รู้รอบในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด เพื่อเป็นผู้รอบรู้ 
ตลอดเป็นนักวิชาการ วิชาชีพระดับสูง ที่เพียบพร้อมด้วยวินัย จริยธรรม คุณธรรม และรักในวิชาการ
วิชาชีพของตนเองอย่างแท้จริง 

การจัดการศึกษาของเอกชน ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางของ  
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ที่ต้องการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สามารถ
จัดการศึกษาได้ในทุกระดับและทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด และเป็นไปตามแนวคิด  
การแบ่งเบาภาระของรัฐ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เร่ิมจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2528 มี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่รับผิดชอบ มีส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่ด้านธุรการ
และด้านบริการต่างๆ ในระดับสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้  
การควบคุมของคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานในแต่ละหลักสูตรได้มาตรฐาน ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 22 หลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงได้มี
การก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ โดยให้หลักสูตรที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พัฒนาในระยะแรก
อยู่ในความดูแลของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป แต่ส าหรับหลักสูตรใหม่ที่พัฒนามาจากคณะวิชาให้อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของคณะวิชานั้นๆ ในปี 2554 พบว่าจ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ประกอบกับยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่นักศึกษาเลือกเข้ามาเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัยเร่ืองแรงจูงใจและความต้องการศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
3. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1. การวิจัยคร้ังนี้ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 1,809 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) นักศึกษาแต่ละคณะ/สาขาที่มีเพศ อายุ ความ 
สามารถคละกัน จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2554 และเข้าชั้นเรียน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการใช้หลักร้อยละของ
เคอร์ลิงเจอร์(Kerlinger) จากประชากร จ านวนหลัก 1,000 ใช้ 10% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 189 คน  

2. การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นส าคัญในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
2.1 ภูมิหลังของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ชั้นปีที่ 

ก าลังศึกษา คณะหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ทุนการศึกษา 
2.2 แรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษา 3 ด้าน คือ แรงจูงใจและความต้องการ

ส่วนตัว แรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพ และแรงจูงใจและความต้องการด้าน
สถาบันการศึกษา 

2.3 ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยท าการศึกษากับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลง 
ทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
 
 

DPU



 4 

4. นิยำมศัพท์ 
 

แรงจูงใจและความต้องการ หมายถึง  เหตุผล อิทธิพล หรือปัจจัยต่างๆ ที่เป็นแรงกระตุ้น 
หรือ แรงผลักดันให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
 แรงจูงใจและความต้องการส่วนตัว หมายถึง  แรงจูงใจและความต้องการที่เกี่ยวข้อง                                                                      
กับความสนใจส่วนตัว การมีความรู้และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น การได้รับวุฒิเพิ่มหรือสูงขึ้น  
การมีชื่อเสียงเกียรติยศและศักดิ์ศรี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การมีเพื่อน 
 
 แรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพ หมายถึง  แรงจูงใจและความต้องการที่เกี่ยวข้อง 
กับการเปลี่ยนอาชีพ การประกอบอาชีพหลัก การประกอบอาชีพรอง หรืออาชีพเสริม  
ความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อยู่ในวิชาชีพ ความเป็นอาชีพที่สังคม
ต้องการ ความเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และได้รับการยกย่องในสังคม 
 
 แรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบัน หมายถึง  แรงจูงใจและความต้องการที่เกี่ยวข้อง 
กับมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานที่ท าหรือจะท าในอนาคต 
หลักสูตรน าไปในชีวิตประจ าวันได้  การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ชื่อเสียง มาตรฐานและ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ระบบการศึกษาอ านวยความสะดวก มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
ชื่อเสียงคุณภาพของอาจารย์ ผู้สอน ค่าใช้จ่ายเป็นที่ยอมรับ 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง  การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 
5. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 

1. ผลการวิจัยน าไปใช้ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2. ผลการวิจัยที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
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3. ผลการวิจัยที่ได้น าไปใช้ในการเพิ่มจุดเด่น และปรับปรุงจุดด้อย ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 4.  ผลการวิจัยน าไปเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบาย วางแผนการบริหารหลักสูตร
และวางแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคมไทยในปัจจุบันต่อไป 
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บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเร่ือง แรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
      1.  เอกสารเกี่ยวกับแรงจูงใจและความต้องการ 
      2.  เอกสารเกี่ยวกับแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษา 
      3.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
      4.  เอกสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
เอกสำรเกี่ยวกับแรงจูงใจและควำมต้องกำร 

1. ควำมหมำยของแรงจูงใจ 
 

      ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล (2539 : 211) กล่าวว่า แรงจูงใจ (motivation) ได้มีผู้ให้นิยามไว้
หลายท่าน แต่นิยามที่มีความครอบคลุมมากที่สุดนั้น เป็นนิยามตามปทานุกรมศัพท์ทางจิตวิทยา  
ที่เขียนโดย โฮแรซ บี อิงลิช และเอวา  แชมป์เนย์  อิงลิช (Horace B. English and Chamney English 
1970) ซึ่งนิยามไว้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
      1.  แรงจูงใจเป็นตัวแปรที่อยู่ภายในของบุคคลซึ่งควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
นั้นๆ ความหมายในแนวนี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับสัญชาตญาณ สัญชาตญาณนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลมา
ตั้งแต่เกิดปฏิกิริยาการตอบสนองที่เป็นสัญชาตญาณไม่จ าเป็นต้องเกิดจากการเรียนรู้ เช่น เด็กทารก
ที่หิวนมจะดูดปากหรือร้องไห้ เด็กที่อยู่คนเดียวในที่มืดจะเกิดความกลัวจนร้องไห้ เป็นต้น 
      2.  แรงจูงใจเป็นกระบวนการเชิงทฤษฎีที่มากระตุ้นให้บุคคลส่งพลังตอบสนองต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการตอบสนองดังกล่าวจะเด่นกว่าการตอบสนองอ่ืนๆ ที่อยู่ในสภาพการณ์
เดียวกัน ความหมายในแนวนี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับแรงขับ (drive) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของบุคคล 
เมื่อบุคคลอยู่ในสภาพที่ไม่สมดุล ก็จะเกิดแรงขับมากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ออกมาเพื่อตอบสนองความไม่สมดุลดังกล่าว เช่น เวลาที่หิวมากคนบางคนจะมือสั่น พยายามหาอาหาร
เพื่อรับประทานด้วยความรวดเร็ว หรือเมื่อเห็นคนตกน้ าก็จะรีบกระโดดลงไปช่วยหรือหาทาง  
ช่วยทันที หรือเด็กนักเรียนที่พยายามเรียนให้เก่งเพื่อให้เพื่อนยอมรับและยกย่อง เป็นต้น 
      3.  แรงจูงใจเป็นแรงที่เกิดจากกิจกรรมซึ่งถูกบุคคลน ามาใช้เพื่อกระตุ้นให้บุคคลอ่ืน
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาตามที่บุคคลแรกต้องการ ความหมายในแนวน้ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเร้า 
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(stimulus) ที่มากระตุ้นท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม สิ่งเร้าดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกตัวบุคคล
ที่แสดงพฤติกรรม ซึ่งอาจจะเป็นค าชม รางวัล หรือสิ่งจูงใจอ่ืนก็ได้ เมื่อบุคคลได้แสดงพฤติกรรม
ดังกล่าวออกมาแล้ว จะได้รับสิ่งเร้าภายนอกที่ตนพึงพอใจ ดังนั้น จึงพยายามแสดงพฤติกรรมนั้นๆ อีก 
เช่น นักเรียนที่ตอบค าถามของครูในชั้นเรียนได้ ครูก็จะชมเชย ดังนั้นเมื่อครูถามค าถามในชั้นเรียน
คร้ังใด นักเรียนที่ตอบได้จะพยายามแข่งกันตอบเสมอ เป็นต้น 
 จากนิยามทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า แรงจูงใจหมายถึง ปัจจัยใดๆ ก็ตาม  
ที่มากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคลนั้นเอง (ตามนิยามในลักษณะที่ 1 และ 2) หรือเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกดังบุคคลนั้นก็ได้ 
(ตามนิยามในลักษณะที่ 3) 
 
 2.  ประเภทของแรงจูงใจ 
 
      นักจิตวิทยาแบ่งแรงจูงใจออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและอธิบาย
ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง วิธีการแบ่งประเภทของแรงจูงใจอาจมีหลายวิธี แต่ในที่นี้จะน าเสนอ
เพียง 2 วิธีที่นิยมแบ่งกันมาก คือ 1. แบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะของแรงจูงใจ และ 2. แบ่งโดย
พิจารณาจากที่มาของแรงจูงใจ การแบ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      1.  แบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะของแรงจูงใจ 
           โดยแบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือแรงจูงใจภายใน (Intrinsic  Motive) และ 
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic  Motive) แต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังน้ี  

1.1  แรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวของบุคคล เมื่อบุคคลมีสภาพที่  
ไม่สมดุล แรงดังกล่าวจะกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา แรงที่มากระตุ้นให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมนี้ มิใช่เพียงเพื่อสนองตอบความต้องการของร่างกายเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึง  
การสนองตอบความต้องการทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะความพึงพอใจของบุคคลด้วย ตัวอย่างของ
พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายในที่พบเห็นอยู่เสมอ ได้แก่ พฤติกรรมการดูดปากหรือร้องไห้ของ
เด็กทารกที่หิวนม พฤติกรรมการแบ่งปันดินสอและยางลบของนักเรียนให้แก่เพื่อนที่ไม่มีได้ใช้ 
พฤติกรรมของบุคคลที่ช่วยเหลือเด็กข้ามถนนจนตนเองต้องประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น 

1.2 แรงจูงใจภายนอก เป็นแรงซึ่งเกิดจากสิ่งเร้าหรือสิ่งจูงใจต่างๆ ที่ถูกน ามากระตุ้น
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา และท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ การให้สิ่งเร้าที่ท าให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจนี้ในทางจิตวิทยาเรียกว่า การเสริมแรง (reinforcement) พฤติกรรมใดๆ  
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ก็ตาม ถ้าได้รับการเสริมแรงสม่ าเสมอแล้ว พฤติกรรมดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าไม่มีการเสริมแรง พฤติกรรมดังกล่าวจะค่อยๆ หายไปในที่สุด ตัวอย่างพฤติกรรม  
ที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอกที่พบเห็นอยู่เสมอ ได้แก่ พฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่หางานพิเศษท า  
เพราะต้องการเงินทุนส าหรับเรียนหนังสือ พฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่ขยันเรียนมากกว่าปกติ   
เพื่อต้องการค าชมเชยจากพ่อแม่ พฤติกรรมการบริจาคเงินช่วยเหลือการกุศลทางวิทยุโทรทัศน์  
เพื่อต้องการให้มีการประกาศชื่อของตนในสื่อดังกล่าว เป็นต้น 
 
      2.  แบ่งโดยพิจารณาจากที่มาของแรงจูงใจ 
           ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ แรงจูงใจทางร่างกาย แรงจูงใจทางจิตวิทยา และ
แรงจูงใจทางสังคม แต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 
           2.1  แรงจูงใจทางร่างกาย การที่เด็กนักเรียนบางคนที่กระหายน้ ามากๆ ถ้ายังไม่ได้ด่ืม
น้ าเขาจะกลืนน้ าลายตัวเองบ่อยๆ พยายามหาน้ าเพื่อที่จะดื่ม เมื่อได้มีโอกาสดื่มน้ า เขาจะดื่มอย่างรวดเร็ว
และดื่มในปริมาณที่มากกว่าปกติ หรือเคยเห็นเด็กนักเรียนที่มักจะนั่งหลับในชั้นเรียนเสมอๆ ใน  
ช่วงเวลาบ่ายเน่ืองจากอากาศในห้องเรียนเย็นสบาย พฤติกรรมการกลืนน้ าลายตัวเอง พยายามหาน้ า
ดื่มและดื่มอย่างรวดเร็วในปริมาณที่มากกว่าปกติ หรือพฤติกรรมการนั่งหลับในห้องเรียนนั้น เป็น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการของร่างกายเพื่อหาสิ่งชดเชยให้ร่างกายเกิดความสมดุล  
สิ่งที่มากระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าว คือแรงจูงใจประเภทหนึ่งที่เรียกว่า แรงจูงใจ
ทางร่างกาย นั่นเอง ดังนั้นหากจะนิยามความหมายของค าว่าแรงจูงใจทางร่างกายแล้ว จะนิยามได้ว่า 
แรงจูงใจทางร่างกาย เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความต้องการของร่างกายซึ่งไม่สมดุล ท าให้เกิด
พฤติกรรมสนองตอบความต้องการของร่างกาย มีผลต่อสิ่งที่ร่างกายขาดไป เช่น ความหิว ความกระหาย 
ความต้องการหลับนอน ความต้องการขับถ่าย เป็นต้น 
           2.2  แรงจูงใจทางจิตวิทยา พฤติกรรมของนักเรียนที่มักพบในห้องเรียนอยู่เสมอ  
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาคือ พฤติกรรมการหยิบฉวยเอาสิ่งของของเพื่อนไปเป็นของตนเอง
ทั้งที่สิ่งของดังกล่าวไม่มีราคาค่างวดอะไรเลย แต่หยิบฉวยเอาไปเพื่อเรียกร้องความสนใจจากครู
และเพื่อนๆ ในห้องเท่านั้น หรือพฤติกรรมการร้ือค้นกระเป๋านักเรียนของเพื่อน เพียงเพื่อให้รู้ว่า  
มีอะไรอยู่ในกระเป๋านักเรียนของเพื่อนเท่านั้น เป็นต้น พฤติกรรมของนักเรียนดังกล่าวเกิดขึ้น
เน่ืองจากต้องการความเอาใจใส่จากผู้อื่น หรือความอยากรู้อยากเห็น สิ่งที่มากระตุ้นให้เด็กนักเรียน
เกิดพฤติกรรมดังกล่าวคือ แรงจูงใจทางจิตวิทยา นั้นเอง 
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           แรงจูงใจทางจิตวิทยา เป็นแรงจูงใจที่สนองตอบความต้องการทางด้านจิตใจ มีผลต่อ
สุขภาพจิตของบุคคล แม้ว่าแรงจูงใจประเภทนี้จะมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์น้อยกว่า
แรงจูงใจทางร่างกาย แต่จะมีส่วนช่วยให้บุคคลมีความสมดุลทางด้านจิตใจ ท าให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง 
มีความสุขตามที่ต้องการ ตัวอย่างของแรงจูงใจทางจิตวิทยาที่ส าคัญได้แก่ ความต้องการความรัก
จากผู้อื่นความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองต่างๆ ความต้องการที่จะให้ผู้อื่นเอาใจใส่ตนเอง เป็นต้น 
           2.3  แรงจูงใจทางสังคม เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดูตลอดจน
สภาพของสังคมที่บุคคลนั้นเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นผลท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา  
แรงจูงใจทางสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่ส าคัญ มี 4 ประเภท คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าวและแรงจูงใจใฝ่พึ่งพา แต่ละประเภทจะมีรายละเอียดดังน้ี 
                  2.3.1  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะท าสิ่งต่างๆ 
ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามที่บุคคลต้องการได้ คนบางคนตั้งความหวังในชีวิตไว้สูงมาก แต่จะมคีวามพยายาม
ที่จะหาทางท าให้ตนสมความมุ่งหวัง ทั้งๆ ที่รู้ว่าโอกาสที่จะสมหวังดังกล่าวมีน้อย ในขณะที่คนบางคน
กลับตั้งความหวังในชีวิตไว้ต่ า ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองผิดหวัง ลักษณะพฤติกรรมของคน  
ในกลุ่มแรกจะเป็นพฤติกรรมของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ส่วนพฤติกรรมของคนในกลุ่มหลัง
จะเป็นพฤติกรรมของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักจะให้
ความสนใจกับการเรียน มีความขยัน ให้เวลากับการอ่านหนังสือมากเป็นพิเศษ ตรงข้ามกับนักเรียน
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า ซึ่งมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับการเรียน ให้เวลากับการอ่านหนังสือ
น้อย จะเห็นได้ว่าคนแต่ละคนนั้นอาจมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน ประสบการณ์ของบุคคลจะเป็น
สิ่งที่ช่วยก าหนดระดับความคาดหวัง กล่าวคือ บุคคลที่ประสบความส าเร็จในการท างาน ก็มักจะตั้ง
ระดับความคาดหวังไว้ต่ ากว่า ซึ่งถ้ายังไม่ประสบความส าเร็จอีก เขาก็จะไม่กล้าคิด ไม่กล้าหวัง
อีกต่อไป ดังนั้น การที่จะพัฒนาให้บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จึงควรเร่ิมต้นจากการท างานที่มี
โอกาสประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เพื่อสร้างก าลังใจกล้าที่จะตั้งระดับความคาดหวังที่สูงขึ้นตามล าดับ 
                  2.3.2  แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ เป็นแรงจูงใจที่ท าให้คนแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ได้มา
ซึ่งการยอมรับของบุคคลอ่ืน เป็นที่รักใคร่ชอบพอของเพื่อนฝูง ได้รับความนิยมในกลุ่มนั้นๆ นักเรียน
ที่มักจะมีพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มพอใจ พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต่างๆ  
ที่จะท าให้เพื่อนในกลุ่มไม่พอใจ ในขณะที่นักเรียนบางคนกลับมีพฤติกรรมการขัดแย้งกับเพื่อนใน
กลุ่มเสมอโดยไม่สนใจว่าเพื่อนในกลุ่มจะพอใจหรือไม่ ในทางจิตวิทยาถือว่านักเรียนในกลุ่มแรก  
เป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ส่วนนักเรียนในกลุ่มหลัง เป็นบุคคลที่ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ 
หากมองเพียงผิวเผินคนที่มีพฤติกรรมคล้อยตาม ไม่ชอบการโต้แย้งถกเถียง ไม่ชอบที่จะท าให้ใคร
ไม่พอใจนั้น เป็นบุคคลที่พึงปรารถนา แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปแล้ว ในสังคมไทยปัจจุบัน ยังต้องการ
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คนที่เป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดง ความคิดเห็นของตนเองออกมา ซึ่งเป็นความคิดเห็น
ที่อยู่ในหลักของการมีเหตุผล และการยอมรับฟังเหตุผลของบุคคลอ่ืนด้วย แม้ว่าความคิดเห็นดังกล่าว
จะแปลกแยกไปจากคนอ่ืนๆ ก็ตาม ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ให้สังคมไทยเจริญก้าวหน้าไปได้ 
                  2.3.3  แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นเพื่อขจัดความโกรธหรือความ
คับข้องใจ โดยแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงทางวาจาหรือกิริยาท่าทางพฤติกรรม
ที่แสดงออกดังกล่าว เรียกว่า พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมของพ่อแม่และบุคคลที่เ ด็กใกล้ชิด 
ตลอดจนวิธีการอบรมเลี้ยงดู นับว่ามีส่วนส าคัญยิ่งต่อการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก เพราะเด็ก
มักจะเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลที่ตนใกล้ชิด ดังนั้น พ่อแม่ที่ชอบใช้ก าลังท าร้ายร่างกายหรือด่าทอ
ด้วยค าพูดที่หยาบคายและใช้เสียงอันดังอยู่เสมอในเวลาที่มีอารมณ์โกรธหรือเมื่อเด็กท าผิดพลาด  
จะท าให้เด็กฝังใจและเลียนแบบ โดยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเสมอเมื่ออยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว  
เด็กที่อยู่ในอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา ถ้าพ่อแม่ของเด็กหรือ
บุคคลที่เด็กใกล้ชิดแสดงอาการเอาใจหรือให้สิ่งของแก่เด็ก เพียงเพื่อให้เด็กหายโกรธหรือมีความ 
พึงพอใจแล้ว พฤติกรรมที่ก้าวร้าวดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก เพราะเด็กจะเกิดการเรียนรู้  
ถ้าใช้วาจาหรือแสดงกิริยาท่าทางในลักษณะนั้นแล้ว จะท าให้ตนได้รับในสิ่งที่ตนพึงพอใจ นอกจากนี้
การอบรมเลี้ยงดูที่เข้มงวดกวดขัน เด็กไม่มีอิสระในการคิดตัดสินใจต้องท าในสิ่งที่พ่อแม่หรือบุคคล
ที่เลี้ยงดูเห็นว่าเหมาะสม แต่ขัดกับความต้องการของเด็กอยู่เสมอ ก็เป็นสาเหตุส าคัญอีกสาเหตุหนึ่ง 
ที่ท าให้เด็กเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้นได้ 
                  2.3.4  แรงจูงใจใฝ่พึ่งพา ข้อสงสัยที่ว่าท าไมนักเรียนแต่ละคนจึงมีพฤติกรรม 
ที่แตกต่างกันมาก นักเรียนบางคนมีลักษณะที่ไม่มั่นใจตนเอง จะท างานสักอย่างก็มักจะลังเลไม่กล้า
ตัดสินใจในขณะที่นักเรียนบางคนกลับมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และไม่มี
ความลังเลในการท างานใดๆในข้อสงสัยดังกล่าวในทางจิตวิทยาเชื่อว่า สิ่งที่ท าให้บุคคลมีพฤติกรรม
แตกต่างกันก็คือ แรงจูงใจประเภทหนึ่งเรียกว่า แรงจูงใจใฝ่พึ่งพาซึ่งหมายถึงลักษณะของการพึ่งพา
คนอ่ืน ต้องการความช่วยเหลือจากคนอ่ืน หรือต้องการความมั่นใจจากคนอ่ืน โดยที่พฤติกรรมของ
นักเรียนในกลุ่มแรกเป็นลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่พึ่งพาสูง ส่วนพฤติกรรมของนักเรียน 
ในกลุ่มหลัง เป็นลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่พึ่งพาต่ าหรือมีความเป็นตัวของตัวเอง เด็กไทย  
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในสังคมชนบท มักจะมีแรงจูงใจใฝ่พึ่งพาสูง เนื่องจากลักษณะการเลี้ยงดู  
ซึ่งพ่อแม่ต้องคอยเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด คอยช่วยเหลือเด็กอยู่ตลอดเวลา ไม่ค่อยเปิดโอกาส 
ให้เด็กช่วยเหลือตัวเอง รวมทั้งความต้องการของสังคมไทยที่อยากจะเห็นเด็กโดยทั่วไป เป็นเด็ก  
ที่เคารพ เชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายนั่นเอง 
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 อารี พันธ์มณี (2546 : 271 – 272) แบ่งประเภทของแรงจูงใจได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. แรงจูงใจทางสรีระวิทยา (Psysiological Motivition) การจูงใจเกิดขึ้นเพื่อสนอง  

ความต้องการทางร่างกายทั้งหมด เพื่อให้บุคคลมีชีวิต เป็นความต้องการที่จ าเป็นตามธรรมชาติ 
ของมนุษย์ ได้แก่ ต้องการน้ า อาหาร พักผ่อน และปราศจากโรค เป็นต้น เราสามารถวัดระดับ  
ความต้องการ ทางสรีระได้ จากการสังเกตพฤติกรรมการกระท าของคนเรา คือ จากความมากน้อย
ของการกระท า การเลือกกระท า (เลือกสิ่งใดแสดงว่าต้องการสิ่งนั้นมาก) การโต้ตอบต่อสิ่งที่มา
ขัดขวาง 

2. แรงจูงใจทางจิตวิทยา (Psychological Motivation) มีความส าคัญ น้อยกว่าแรงจูงใจทาง
สรีระวิทยา เพราะจ าเป็นในการด ารงชีวิตน้อยกว่า แต่จะช่วยคนเราด้านจิตใจ ท าให้มีสุขภาพจิตดี
และสดชื่น แรงจูงใจประเภทนี้ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น และการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม  
ความต้องการความรักและความเอาใจใส่ใกล้ชิดจากผู้อื่น 

3. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) แรงจูงใจนี้มีจุดเร่ิมต้นมาจากประสบการณ์ 
ทางสังคมในอดีตของบุคคล และเป้าหมาย ของแรงจูงใจชนิดนี้ มีความสัมพันธ์กับการแสดงปฏิกิริยา
ของบุคคลอ่ืนที่มีต่อเรา ตัวอย่างของแรงจูงใจทางสังคมที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ของคนเรา 
ได้แก่ 

3.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motives) เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะท า 
กิจกรรมต่างๆ ให้ดีและประสบความส าเร็จ ซึ่งได้รับการส่งเสริมมาตั้งแต่วัยเด็ก จากผลการศึกษาวิจัย 
พบว่า เด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ฝึกหัดการช่วยเหลือตนเองตามวัย
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความต้องการความส าเร็จในชีวิตสูง การฝึกให้บุคคลมีความต้องการความส าเร็จ 
หรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจึงมักเร่ิมจากครอบครัวเป็นอันดับแรก 

3.2 แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliative Motives) เป็นแรงจูงใจที่ท าให้บุคคลปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน ต้องการความเอาใจใส่ความรักจากผู้อื่น เป็นต้น 

3.3 แรงจูงใจต่อความนับถือตนเอง (Self-Esteem) เป็นแรงจูงใจที่บุคคลปรารถนา 
เป็นที่ยอมรับในสังคม มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ รู้จักของคนทั่วไป ต้องการได้รับการยกย่องจากสังคม 
ซึ่งน ามาสู่ความรู้สึกนับถือตนเอง 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2546) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจสามารถจ าแนกประเภท 
ได้หลายวิธีที่มีความส าคัญมากได้แก่ การจ าแนกประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 5 ลักษณะดังนี้ 

1. แรงจูงใจทั่วไป (Generic motives) คือ แรงจูงใจที่มีพื้นฐานมาจากความหิว ความกระหาย 
ความต้องการทางเพศ การต่อสู้เพื่อการด ารงชีวิต ความภาคภูมิใจ ความสามารถเข้าสังคมได้  
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ความอยากรู้อยากเห็น ความกลัว และการปกป้องตัวเอง เป็นต้น 
2. แรงจูงใจด้านร่างกาย (Physiological motives) คือ แรงจูงใจที่เกี่ยวกับการท าหน้าที่

พื้นฐานของร่างกายด้านกายภาพ เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ การขจัด  
ของเสียออกจากร่างกาย การพักผ่อน การท างานและความสุขสบายทางร่างกาย เป็นต้น 

3. แรงจูงใจด้านจิตวิทยา (Psychological motives) คือ แรงจูงใจทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจ (mind) 
เช่น ความปลอดภัย ความรัก การบรรลุความปรารถนา ความภาคภูมิใจ การสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง 
การแสวงหาสถานภาพ การเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืนๆ ความสุข ความเศร้า และการมีอ านาจ เป็น
ต้น 

แม้ว่าแรงจูงใจจะไม่มีแรงจูงใจที่พิจารณาในแง่ของการที่ต้องตอบสนองทันทีทันใดหรือ  
ไม่สามารถเลื่อนการตอบสนองออกไปได้ โดยแรงจูงใจที่รีบด่วนเป็นแรงจูงใจที่ต้องมีการตอบสนอง
ในทันทีคอยไม่ได้ เราไม่อาจจะระบุชนิดของแรงจูงใจที่เป็นแบบรีบด่วนได้ เพราะขึ้นอยู่กับบุคคล
แต่ละคนที่แตกต่างกันและในช่วงของเวลาของบุคคลแต่ละคนที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ความหิวอาจมี
ความส าคัญมากกว่าความภาคภูมิใจในขณะเวลาหนึ่ง แต่ในเวลาอ่ืนอาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ 

4. แรงจูงใจล าดับแรกและแรงจูงใจล าดับสอง 
4.1 แรงจูงใจล าดับแรก (Primary motives) เป็นการจ าแนกประเภทของแรงจูงใจที่ขึ้นอยู่กบั

ลักษณะของความส าคัญเป็นหลัก โดยแรงจูงใจเบื้องต้นจะเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการพื้นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการยังชีพของบุคคล 

4.2 แรงจูงใจล าดับสอง (Secondary motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการ
ด้านสังคม และด้านจิตวิทยา โดยปกติแล้ว แรงจูงใจล าดับสองจะเร่ิมมีความส าคัญได้ก็ต่อเมื่อ
แรงจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการล าดับแรกได้รับการตอบสนองให้เป็นที่พอใจแล้วเท่านั้น น่ันคือ
แรงจูงใจล าดับสองจะเป็นแรงจูงใจที่ต่อเนื่องมาจากแรงจูงใจล าดับแรก ได้มีการกล่าวว่า แรงจูงใจ
ล าดับแรกเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งที่ต้องการพื้นฐานด้านร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย  
ความต้องการทางเพศ ซึ่งเป็นแรงจูงใจด้านร่างกาย ส่วนแรงจูงใจล าดับสองเป็นแรงจูงใจที่มาจาก
แรงจูงใจด้านจิตวิทยา เช่น ความภาคภูมิใจ การต่อสู้เพื่อด ารงชีพ ความรัก เป็นต้น ในประเทศ 
ที่เจริญมากๆ จะให้ความสนใจเกี่ยวกับแรงจูงใจล าดับสองเป็นส าคัญ เนื่องจากแรงจูงใจล าดับแรก
มักได้รับการตอบสนองให้เป็นที่พอใจแล้ว 

5. แรงจูงใจที่รู้สึกตัวกับแรงจูงใจที่ไม่รู้สึกตัว (Conscious and unconscious motives) เป็น
การจ าแนก แรงจูงใจวิธีหนึ่งที่ค านึงถึงสภาวะของความรู้สึกตัวในการกระท า โดยทั่วไปความต้องการ 
ที่มีอยู่ของบุคคลมักจะเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจหลายชนิด และบุคคลอาจจะรู้ถึงแรงจูงใจดังกล่าว  
เพียง 1-2 อย่างเท่านั้นในขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ บุคคลก็อาจไม่รู้ถึงแรงจูงใจที่แท้ จริง 
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3.  ลักษณะของแรงจูงใจ 
 

      ยุทธนา  ธรรมเจริญ (2536 : 63) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งเร้าที่จะชักน าพฤติกรรม  
ของบุคคลให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นลักษณะของแรงจูงใจเป็นดังนี้ 

1. แรงจูงใจอยู่บนรากฐานของความต้องการ (Founded on needs) คือแรงจูงใจจะอยู่เดี่ยวๆ 
ไม่ได้ ต้องมีความต้องการเป็นรากฐานเสมอ เหมือนบ้านไม่สามารถจะอยู่ได้โดยไม่มีเสาเข็ม  
ความต้องการอยู่โดดเด่ียวได้ แต่แรงจูงใจอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ ความต้องการที่ไม่มีแรงจูงใจมาก่อตั้ง
จะไม่กวนใจบุคคลนั้น แต่ความต้องการที่มีแรงจูงใจมาต่อยอดด้วยจะรบกวนจิตใจบุคคลนั้นทันที 
จะกลายเป็นความเครียด ความไม่สมดุลขึ้นมาทันที จากการที่มนุษย์มีแรงจูงใจอยู่บนรากฐานของ
ความต้องการ 

2. แรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้นการกระท า (Actuators) คือถ้ามีความต้องการแต่ไม่มีแรงจูงใจ
การกระท าจะไม่เกิด แต่ถ้ามีความต้องการและมีแรงจูงใจอยู่ด้วยกันก็จะเกิดการกระท า เปรียบเสมือนว่า
ความต้องการเป็นลูกปืนที่อยู่ในปืนเรียบร้อย แต่แรงจูงใจเปรียบเสมือนไกปืนถ้ามีลูกปืนแต่ไม่มีไกปืน
ก็ยิงไม่ได้ ถ้าลั่นปืนก็จะเกิดการท างานทันที 

3. แรงจูงใจเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม (Direct action) ว่าจะให้ส่งผลไปสู่ทิศทางใด เช่น  
การมาเรียนหนังสือ บางคนก็คิดว่าจะต้องอ่านหนังสือดึกหรือไม่ จะต้องเข้ารับการสอนเสริมไหม 
จะมีผลต่อการท างานไหม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ อยู่ที่แรงจูงใจทั้งสิ้น ถ้าบุคคลรักความก้าวหน้า อยากเป็น
คนมีความรู้มีคุณวุฒิ อยากสอบผ่านด้วยคะแนนที่สูง แรงจูงใจนี้ก็จะควบคุมพฤติกรรมบุคคลนั้น 
ให้อ่านหนังสือดึกๆให้เข้ารับการสอนเสริม ให้ท าการบ้านสม่ าเสมอ ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสอบ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกก าหนดด้วยแรงจูงใจ 

4. แรงจูงใจจะเป็นตัวเลือกเป้าหมายของชีวิต (Goal selectors) เพราะบุคคลมีความอยาก
อย่างไร ต้องการผลักดันชีวิตไปตรงไหน จะท าให้ผู้นั้นตั้งเป้าหมายของตัวเอง เช่น อาจารย์อยากเขียน
ต ารา ท าไมถึงอยากเขียนต าราเพราะมีแรงจูงใจที่ท าให้คนยอมรับผลงานเขียนต าราของอาจารย์  
ในเชิงวิชาการไม่ใช่นักธุรกิจที่เชี่ยวชาญ ด้านการปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว 

5. แรงจูงใจเป็นตัวลดความเครียดหรือความไม่สมดุล (Tension reduction) เช่น อยากมี
คุณวุฒิ มีความรู้ระดับปริญญาตรี ก็มีแรงจูงใจให้มาสมัครเรียน เพื่อลดความเครียดหรือความไม่สมดุล
อันนั้น 

6. แรงจูงใจเป็นตัวปฏิบัติการภายใต้สภาวะแวดล้อม (Operating in environment) เช่น 
นาย ก อยากมีบ้านของตนเองและมีเงินเพียงพอเรียบร้อย แต่ยังไม่ซื้อ เพราะขาดแรงจูงใจทั้งที่มี
ความต้องการ 
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เมื่อ นาย ก แต่งงานจึงเกิดแรงจูงใจให้ไปซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวจากตัวอย่างนี้จะเห็น
ได้ว่า นาย ก จะต้องดูสถานภาพหรือสภาวะแวดล้อมอ่ืนๆ ประกอบว่า นาย ก ควรเกิดแรงจูงใจ
หรือไม่หมายความว่า แรงจูงใจนั้นจะเลือกเกิดขึ้นตามสภาวะแวดล้อมในขณะนั้นด้วย 
 

ลักษณะของแรงจูงใจ (Characteristics of motive)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2546) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจเป็นรากฐานที่ส าคัญของ

พฤติกรรมบุคคล เนื่องจากแรงจูงใจจะเกิดขึ้นพร้อมกับความต้องการของบุคคลและก าหนดทิศทาง
ของพฤติกรรมบุคคลนั้นทั้งหมด แรงจูงใจสามารถแสดงให้ เห็นคุณลักษณะทั่วไปที่แน่นอนได้  
6 ประการ คือ 

1. แรงจูงใจของบุคคลมีรากฐานมาจากความต้องการ (Consumer motives founded on needs) 
ข้อแตกต่างระหว่างความต้องการกับแรงจูงใจสามารถเห็นได้ในรูปของค าจ ากัดความ แต่ยากที่จะ
สังเกตได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากแรงจูงใจมีรากฐานมาจากความต้องการ แรงจูงใจไม่สามารถ
เกิดขึ้นเองโดยล าพังได้ และทุกแรงจูงใจจะต้องสอดคล้องกันกับความต้องการ ความต้องการเป็น
เงื่อนไขได้ทั้งทางด้านร่างกายหรือด้านจิตใจที่เกิดขึ้นกับบุคคล และแรงจูงใจเป็นการขับเคลื่อนหรือ
เป็นสภาวะของจิตใจที่น าไปสู่เงื่อนไขของความต้องการดังกล่าวทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ 

2. แรงจูงใจเป็นการก าหนดทิศทาง/เป้าหมายการกระท าของบุคคล (Motives give 
action direction) แรงจูงใจไม่เพียงแต่มีรากฐานมาจากความต้องการ แต่แรงจูงใจยังเป็นตัวก าหนด
ทิศทางของการกระท าของบุคคลที่จะท าให้ความต้องการเหล่านั้นได้รับความพอใจด้วย นั่นคือ 
บุคคลมักจะได้รับการจูงใจไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
บางอย่างโดยเฉพาะ แม้ว่าแรงจูงใจจะเป็นตัวก าหนดทิศทางของพฤติกรรม แต่แรงจูงใจก็ไม่ได้ก าหนด
หรือให้ทิศทางไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น บุคคลสามารถมีวิธีที่ท าให้ตนเองได้รับ
ความพอใจจากความต้องการด้านความอบอุ่นได้หลายวิธี เช่น ซื้อเสื้อกันหนาว หรือการผิงไฟหรือ
เปิดเคร่ืองท าความร้อน หรือการได้อยู่ใกล้ กับคนรัก เป็นต้น นั้นคือ แรงจูงใจจะท าให้บุคคลอยู่เฉยๆ 
โดยไม่มีการตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นให้ได้รับความพอใจไม่ได้ แต่แรงจูงใจจะน าบุคคล
ให้มีการกระท าในลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ แม้ว่าแรงจูงใจ  
จะเป็นตัวก าหนดทิศทางของการกระท าก็ตาม แต่แรงจูงใจก็ไม่จ าเป็นว่าจะต้องน าไปสู่พฤติกรรม 
ที่ถูกต้องเสมอไป เนื่องจากแรงจูงใจทุกอย่างจะต้องมีการกลั่นกรองภายในจิตใจเสมอ จึงท าให้แรงจูงใจ
มีพื้นฐานของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น บุคคลจึงสามารถถูกกระตุ้นหรือได้รับการจูงใจไปยัง
สิ่งที่บุคคลปรารถนาและสังคมยอมรับ หรือจะได้รับการจูงใจไปยังสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา หรือที่สังคม
ไม่ยอมรับก็ได้ ตัวอย่างเช่น การใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายในการตอบสนองความต้องการ ในขณะที่
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ครอบครัวยังมีหนี้สินอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมหรือ
ถูกต้อง เป็นต้น 

3. แรงจูงใจท าให้ความตึงเครียดของบุคคลลดลง (Motive reduce consumer tension) 
จุดมุ่งหมายพื้นฐานของแรงจูงใจของบุคคล คือ การลดความตึงเครียด ถ้าความตึงเครียดทั้งหมด
เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับชีวภาพ การจูงใจบุคคลจะค่อนข้างเป็นเร่ืองง่าย แต่แรงจูงใจของบุคคลเป็นเร่ืองที่
ซับซ้อนเนื่องจากปัญหาของแรงจูงใจนั้นเป็นเร่ืองที่เกิดจากอารมณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลต้องการ
ของเหลว เราก็อาจคิดว่าบุคคลก็คงต้องการด่ืมน้ า แต่แรงจูงใจไม่จ าเป็นต้องเป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อ
บุคคลต้องการของเหลว บุคคลก็อาจจะดื่มอะไรก็ได้หลายอย่างแตกต่างกัน และเคร่ืองดื่มบางอย่าง
ก็ให้ประโยชน์แก่ร่างกายน้อย แต่ให้ประโยชน์ด้านจิตใจมากกว่าเคร่ืองดื่มใดๆ ก็ตามอาจท าให้ลด
ความตึงเครียดของบุคคลลงได้ และตอบสนองจุดมุ่งหมายของการจูงใจให้เป็นที่พอใจได้ 

4. แรงจูงใจต้องเกิดขึ้นภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อม (Motives operate in the environment) 
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อแรงจูงใจ สภาพแวดล้อมสามารถก่อให้เกิดแรงจูงใจ
หรือระงับแรงจูงใจ หรือเปลี่ยนทิศทางของแรงจูงใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น งานเต้นร า
สังสรรค์ของนิสิตชมรมการตลาดท าให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ได้ โดยนิสิตสาวคนหนึ่ง
ให้เหตุผลของการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ว่า เสื้อผ้าชุดเก่าอาจไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนบางกลุ่มและ 
ถูกวิจารณ์โดยเพื่อนอีกกลุ่มได้ หรือนิสิตสาวคนนั้นอาจต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน  
บางกลุ่มเป็นพิเศษ จึงท าให้ต้องเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวไปเลยก็ได้ หรือบุคคลที่ไม่ค่อยสนใจ  
การแต่งตัวมากนักก็อาจเปลี่ยนเป็นคนที่ให้ความส าคัญกับการแต่งตัวได้เป็นต้น 

5. แรงจูงใจเป็นกลไกอันหนึ่งในการป้องกันตนเองของบุคคล (Motives are a defense 
machanism) การป้องกันตนเองเป็นกลไกอันหนึ่งของแรงจูงใจที่บุคคลพึงกระท าเพื่อให้ตนเอง  
พ้นจากภาวะความตึงเครียดหรือความหงุดหงิด โดยการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝัน
กลางวัน เพื่อสร้างจินตนาการ ได้แก่คนที่ชอบอ่านนิยาย หรือดูภาพยนตร์ตามที่ตนปรารถนาให้เกิด
เหตุการณ์ที่ชื่นชอบนั้นกับตัวเอง หรือการใช้ความก้าวร้าว เช่น นิสิตประชดผู้ปกครองด้วยการกลับ
บ้านดึกเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ เป็นต้น  

6. แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวบรวมความพยายามของบุคคล (Motives muster up 
all the efforts) แรงจูงใจจะมีลักษณะเป็นการพยายามที่จะรวมความพยายามต่างๆ ทั้งหลายของบุคคล 
เพื่อที่จะท าให้บุคคลมีการกระท าขึ้น อันเนื่องมาจากความต้องการเพื่อให้ได้รับความพอใจ ดังที่  
ได้ทราบแล้วว่าแรงจูงใจก าหนดทิศทางหรือเป้าหมาย การไปสู่เป้าหมายหรือทิศทางดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีแรงขับเคลื่อนที่มากพอ จึงจะท าให้เกิดการกระท าดังกล่าวได้ 
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 4.  สำเหตุที่เกิดแรงจูงใจ 
 อารี  พันธ์มณี (2546 : 272) กล่าวว่า พฤติกรรมอันเกิดจากแรงจูงใจ เกิดขึ้นจากความต้องการ
และแรงขับ ท าให้เกิดแรงจูงใจมีผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรม แต่บางคร้ังพบว่าพฤติกรรม ที่ควรเหมือน
กลับมีความแตกต่างกันทั้งๆ ที่แรงขับชนิดเดียวกัน เช่น นักศึกษาต้องการสอบได้ บางคนก็ขยัน  
ท่องหนังสือด้วยตนเอง บางคนหาซื้อข้อสอบมาฝึกหัดท า บางคนท าทุจริตในห้องสอบ เป็นต้น  
การที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกัน เน่ืองมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 

1. ความต้องการที่เกิดจากภายในอินทรีย์ ได้แก่ ความต้องการทางสรีระ หรือความต้องการ 
ทางชีวภาพต่างๆ เช่น ความต้องการ อาหาร น้ า เป็นต้น 

2. ความต้องการที่เกิดจากภายนอกอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลของสังคม ได้แก่  
ความต้องการประสบความส าเร็จ ความต้องการที่จะมีอ านาจและความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน เป็นต้น 
 
 5.  ควำมหมำยของควำมต้องกำร 
 ความต้องการ (Needs) หมายถึงความสามารถหรือความจ าเป็นใดๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
การกระท าหรือพฤติกรรม โดยการกระท าและการแสดงพฤติกรรมจะมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัย
ความสามารถหรือความจ าเป็น 
 ความต้องการ หมายถึง สิ่งจ าเป็นส าหรับบุคคล เพื่อท าให้บุคคลได้มีพฤติกรรมและการปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
 6.  ควำมส ำคัญของควำมต้องกำร 

1. ความต้องการเป็นพื้นฐานของการกระท าของมนุษย์ การขับ (Drive) ซึ่งเป็นสิ่งผลักดัน
ร่วมกับการเรียนรู้ของบุคคล ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองหรือการแสดงออกมาอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

2. ความต้องการอาจไม่ใช่เพียงความขาดแคลนหรือความไม่เพียงพอเท่านั้น ความขาดแคลน
หรือความไม่เพียงพอ (Deficiency) ความขาด (Lack) หรือการขาดหายไปในบางสิ่งบางอย่างที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต 

3. ความต้องการสามารถเป็นได้ทั้งด้านกายหรือด้านจิตใจ 
4. บุคคลมีขีดขั้นของความตระหนักถึงความต้องการที่แตกต่างกัน 
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  7.  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
      อารี  พันธ์มณี (2546 : 273 – 281) กล่าวว่า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่สลับซับซ้อนของมนุษย์จ าเป็นต้องศึกษาถึงทฤษฎีการจูงใจ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหลายทฤษฎี 
ดังนี้ 

1. ทฤษฎีความต้องการความสุขส่วนตัว (Hedonistic Theory) (คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2520) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการความสุขส่วนตัว ดังนี้ 

ในสมัยโบราณเชื่อกันว่ามูลเหตุส าคัญของมนุษย์ที่ท าให้เกิดแรงจูงใจก็เพราะมนุษย์
ต้องการความสุขส่วนตัว และพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด 

 ต่อมาในศตวรรษที่ 18 และ 19 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจว่าการที่มนุษย์ตัดสินใจ
กระท าสิ่งใดก็เพื่อหาความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นความสุข หรือความเจ็บปวด คนที่ต้องการความเจ็บปวด
นัน้ มิใช่ว่าเขาจะไม่ได้รับความสุขความจริงเขาก็มีความสุข แต่เป็นความสุขที่ออกมาในลักษณะที่
พยายามให้ตนเองมีความเจ็บปวด และเขาก็มีความพึงพอใจที่ได้ท าอย่างนั้น ดังนั้นทฤษฎีแรงจูงใจ 
ที่เกี่ยวกับความสุขส่วนตัวนี้ อาจกล่าวได้ว่า บุคคลทุกคนมีความต้องการแสวงหาความสุขส่วนตัว 
ลักษณะความต้องการแสวงหาความสุขนี้ จึงเป็นแรงจูงใจหรือตัวเร้าที่ท าให้บุคคลได้มีการกระท า
หรือพฤติกรรมต่างๆ ออกมาแต่ลักษณะการแสดงออก ของพฤติกรรมในแต่ละคนนั้นมีการแสดง
ออกมาแตกต่างกัน บางคนมีการแสดงออกมาเพื่อให้ได้ซึ่งความสุขนั้น โดยไม่กระท าความเดือดร้อน 
ต่อผู้อ่ืน คือ บุคคลอ่ืนก็มีความพึงพอใจต่อการกระท านั้นๆ แต่บางคนมีการแสดงออกถึงความสุข
ของตนโดยสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน เช่น เมื่อเกิดความหิวจะขโมยอาหารคนอ่ืนมารับประทาน 
หรือเมื่อเกิดความต้องการทางเพศ ก็จะฉุดหญิงสาวมาเพื่อบ าบัดความต้องการของตน เป็นต้น 

ลักษณะการแสวงหาความสุขสว่นตัวนี้ ยังมีการแสดงออกในลักษณะของความรู้สึกเจ็บปวด 
เช่น บุคคลบางคนก่อนมีเพศสัมพันธ์ จะต้องได้รับความเจ็บปวดก่อน หลังจากนั้นจึงจะเกิดความรู้สึก
เป็นสุข หรือบางคนชอบสะกิด แคะ แกะ เกากับบาดแผลที่ก าลังแห้ง มีความสุขแม้จะเกิดความเจ็บปวด
ก็ตาม 

 
2. ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinct Theory) สัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิด 

จึงท าให้บุคคลมีปฏิกริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ เช่น เมื่อแรกคลอด 
ทารกจะสามารถ ตอบสนองต่ออาหาร น้ า ความรู้สึกร้อน หนาว ความรู้สึกเจ็บปวดได้ เป็นต้น 
ลักษณะของสัญชาตญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดนี้ จึงเป็นปฏิกิริยาที่มีผลต่อแรงจูงใจให้บุคคล
ได้กระท าพฤติกรรมต่างๆ 
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ลักษณะของสัญชาตญาณมีหลายประเภท คือ  
2.1 สัญชาตญาณเกี่ยวกับการด ารงชีวิต นั่นคือ เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุล 

ความไม่สมดุลทางร่างกายจะเป็นตัวเร้า หรือเป็นแรงจูงใจให้ร่างกายได้มีพฤติกรรมต่างๆ เกิดขึ้น 
เพื่อให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่สมดุล อันเป็นผลให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตต่อไปได้ เช่น เมื่อเกิดความหิว
จะต้องรับประทานอาหาร เมื่อเกิดความกระหายจะต้องดื่มน้ า หรือเมื่อเกิดความรู้สึกเกรงกลัวคนอ่ืน
จะมาท าร้ายตนท าให้ต้องท าร้ายผู้อ่ืนก่อนที่ผู้อ่ืนจะท าร้ายตน 

2.2 สัญชาตญาณเกี่ยวกับความตาย โดยทั่วไปแล้ว บุคคลทุกคนมักจะให้ความสนใจ
ในเร่ืองที่เกี่ยวกับความตาย กลัวว่าตนจะถึงแก่ความตาย ดังนั้นจึงให้ความสนใจสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง ไปหาแพทย์เพื่อท าการตรวจรักษา หรือบางคนมีความหวาดระแวงว่าตนเจ็บป่วย เป็นโรคร้าย
ตลอดเวลา 

2.3 สัญชาตญาณทางสังคม เมื่อบุคคลมีอายุเพิ่มมากขึ้นย่อมจะมีการเรียนรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ท าให้บุคคลได้รับการเรียนรู้และมีการลอกเลียนแบบสภาพแวดล้อมจาก
ประสบการณ์ตามสภาพแวดล้อมแต่ละแห่ง ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูจากสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
แต่ละแห่งนั้นมีการถ่ายทอดสืบเนื่องกันมา และจะต้องมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล  
ท าให้สัญชาตญาณทางสังคมแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน 
 

3. ทฤษฎีการมีเหตุผล (Cognitive Theory) ทฤษฎีหลักการมีเหตุผลเป็นทฤษฎีที่มี 
ความเชื่อในเร่ืองเกี่ยวกับความสามารถในการมีเหตุผลที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งต่างๆ เพราะบุคคล
ทุกคนมักจะมีความตั้งใจจริง และมีความปรารถนาที่จะกระท าพฤติกรรมใดๆ ด้วยความจริงใจ  
นอกจากทฤษฎีนี้ มีความเชื่อว่าบุคคลมีอิสระที่จะกระท าพฤติกรรมได้อย่างมีเหตุผล สามารถตัดสินใจ
ต่อการกระท าต่างๆ ได้ มีความรู้ว่าตนต้องท าอะไร ปรารถนาสิ่งใด และควรจะต้องตัดสินใจออกมา
ในลักษณะใด 

ทฤษฎีหลักการมีเหตุผล จะมีความคล้ายคลึงกับความเชื่อในระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย นั่นคือ ผู้น าและสมาชิกของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จะต้องมีความเชื่อมั่น
ในการที่จะแสดงพฤติกรรมและความคิดระหว่างสมาชิกด้วยกัน สามารถยอมรับความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืนได้ เพราะมีความเชื่อว่า บุคคลทุกคนมีอิสระที่จะกระท าหรือตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่าง
มีเหตุผลนั่นเอง 
 
     4.  ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) โดยปกติแล้ว พฤติกรรมและการกระท าต่างๆ ของ
บุคคลนั้นๆ จะมีส่วนที่สัมพันธ์กับแรงขับภายในของแต่ละบุคคล แรงขับนั้นเป็นภาวะความตึงเครียด
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ของร่างกาย เป็นตัวกลางที่ท าให้ร่างกายมีการแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อขจัดความเครียดออกไป 
แรงขับ จึงมีลักษณะที่ส าคัญ 2 ลักษณะ คือ แรงขับภายใน ร่างกายหรือแรงขับ ปฐมภูมิเป็นแรงขับ 
ที่เกิดจากความต้องการของร่างกาย และแรงขับภายนอกร่างกายหรือแรงขับทุติยภูมิ เป็นแรงขับ
ที่เกิดจากความต้องการทางด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีผลท าให้บุคคล 
มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป อันเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่สะสมไว้ใน
แต่ละบุคคล 

นอกจากนั้น แรงขับสามารถท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจตามระบบชีววิทยา (Classification 
of Biological Drive) ซึ่งจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

4.1  แรงขับเพื่อการอยู่รอดของชีวิต (Vegetative Drives) แรงขับประเภทนี้เป็นแรงขับ
ที่จะมีอิทธิพลผลักดันให้มนุษย์แสวงหาอาหาร น้ า อากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
ถ้าปราศจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้แล้ว บุคคลนั้นจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ 

4.2  แรงขับฉุกเฉิน (Emergency Drives) คือ แรงขับที่จูงใจให้บุคคลกระท าสิ่งต่างๆ ได้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น เช่น เมื่อไฟไหม้บ้าน บางคนจะรีบขนข้าวของหนีไฟ หรือเมื่อเห็น
คนจมน้ าจะรีบกระโดดลงไปช่วย หรือถ้าว่ายน้ าไม่เป็นก็จะตะโกนด้วยเสียงอันดัง เพื่อให้คนอ่ืน
ช่วยเหลือคนจมน้ า เป็นต้น 

4.3  แรงขับเพื่อการศึกษา (Educational Drives) เป็นแรงขับที่จะจูงใจให้บุคคล  
เกิดการอยากรู้อยากเห็น พยายามหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา พยายามแสวงหาค าตอบหรือข้อเท็จจริง 
เช่น การไปโรงเรียน เพื่อเรียนมักจะมีค าถามครูเมื่อเกิดปัญหาข้องใจ เป็นต้น 

4.4  แรงขับเพื่อการสืบพันธุ์ (Reproductive Drives) เป็นแรงขับที่ท าให้บุคคลเกิด
ปฏิกริยาทางเพศในลักษณะต่างๆ เกิดขึ้น เช่น บางคนแต่งตัวเพื่อให้เพศตรงข้ามสนใจในตนเอง 
เป็นต้น 
  ดังนั้นในเร่ืองของแรงขับ ที่มีการจ าแนกตามระบบชีววิทยานี้ จะเห็นได้ว่าบุคคลทุก
คนจะต้องมีแรงขับ เพื่อการอยู่รอดของชีวิตเสียก่อน ถ้าไม่มีแรงขับเพื่อการอยู่รอด แรงขับอื่นๆ จะ
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นแรงขับฉุกเฉิน แรงขับเพื่อการสืบพันธุ์ และแรงขับเพื่อการศึกษา
ก็ตาม 
  
      8.  ทฤษฎีล ำดับขั้นควำมต้องกำร (Theory of Need Gratification)  

8.1  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
 ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งที่แปลกๆ 

ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการมีหลายอย่าง ตั้งแต่ความต้องการ
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ขั้นต่ าถึงความต้องการขั้นสูง ซึ่งมนุษย์จะต้องมีการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานก่อน จึงจะ
สามารถสนองความต้องการขั้นสูงอ่ืนๆ ต่อไปได้  

ลักษณะความต้องการตามหลักการของมาสโลว์ 
ขั้นที่  1  ความต้องการทางด้านสรีระ (Basic Physiological Need) ความต้องการ 

ทางด้านสรีระนี้เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดทางด้านการด ารงชีวิต เช่น ความต้องการ
อาหาร น้ า อากาศ และอุณหภูมิ การหลับนอน การขับถ่าย เป็นต้น 

ขั้นที่  2  ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety and Security Need) คือ 
ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง ซึ่งได้แก่ความรู้สึกมั่นคง และปลอดภัย ความเป็นปึกแผ่น 
ความต้องการความคุ้มครอง ปกป้องความรู้สึกปลอดภัยจากการคุกคาม ปลอดจากความวิตกกังวล 
ตลอดจนการหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเจ็บปวดต่างๆ 

ขั้นที่  3  ความต้องการความรัก และเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Need) คือ 
ความต้องการความรักอยากให้ตนเป็นที่รัก การยอมรับจากกลุ่ม โดยปกติแล้วบุคคลจะรวมตัว  
อยู่เป็นกลุ่ม ดังนั้นจึงต้องการความรักและต้องการมีส่วนร่วมในกลุ่มให้ยอมรับตนเอง เช่น  
กลุ่มครอบครัว กลุ่มสังคม กลุ่มท างาน เป็นต้น 

ขั้นที่  4  ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน (Self  Esteem  Need) คือ ความต้องการ
จะให้ผู้อ่ืนยกย่องตนเอง เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ขึ้นได้เป็น  
อันมาก บางคนมีการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเองเพื่อให้บุคคลอ่ืนยกย่องตน เป็นต้น 

ขั้นที่  5  ความต้องการบรรลุถึงความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง (Self Actualization) 
คือความต้องการสูงสุดของบุคคลที่จะต้องพยายามกระท าสิ่งต่างๆ ตามความเหมาะสม และ
ความสามารถของตนเอง เช่น ครูสอนหนังสืออย่างไม่เบื่อหน่าย สอนด้วยความสุขสบายใจ เป็นต้น 

 
 8.2  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของเมอร์เรย์ 
 เมอร์เรย์มีความคิดเห็นว่า ความต้องการเป็นสิ่งที่บุคคลได้สร้างขึ้น ก่อให้เกิด  

ความรู้สึกซาบซึ้ง ความต้องการนี้บางครั้งเกิดขึ้นเน่ืองจากแรงกระตุ้นภายในตัวบุคคล และบางคร้ัง
อาจเกิดความต้องการ เนื่องจากสภาพสังคมหรือแรงกระตุ้นภายนอกก็ได้  หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ความต้องการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสภาพทางร่างกายและทางจิตใจนั่นเอง ทฤษฎีความต้องการ
ตามหลักการของเมอร์เรย์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ความต้องการที่จะเอาชนะดัวยการแสดงออกทางความก้าวร้าว (Needs for 
Aggression) เป็นความต้องการที่จะเอาชนะผู้อ่ืน เอาชนะต่อสิ่งที่ขัดขวางทั้งปวงด้วยความรุนแรง  
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มีการต่อสู้ แก้แค้น ท าร้ายร่างกายหรือการฆ่าฟันกัน เช่น พูดจาประชดประชันกับเพื่อนที่ไม่ชอบ 
เป็นต้น 

2. ความต้องการที่จะเอาชนะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ (Needs for Counteraction) 
เป็นความต้องการที่จะเอาชนะฝ่าฝันอุปสรรคความล้มเหลวต่างๆ ด้วยการสร้างความพยายามขึ้น 
เช่น เมื่อได้รับค าดูถูกดูหมิ่น ผู้ที่ได้รับก็จะเกิดความพากเพียรพยายามที่จะเอาชนะค าสบประมาท  
จนประสบความส าเร็จ เป็นต้น 

3. ความต้องการที่จะยอมแพ้ (Needs for Abasement) เป็นความต้องการที่จะ
ยอมแพ้ ยอมรับผิด ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ หรือยอมรับการถูกลงโทษ เช่น การเผาตัวตาย  
เพื่อประท้วง เป็นต้น 

4. ความต้องการป้องกันตนเอง (Needs for Defense) เป็นความต้องการที่จะ
ป้องกันตนเองจากค าวิพากษ์วิจารณ์ การติเตียน ซึ่งเป็นการป้องกันทางด้านจิตใจ พยายามหาเหตุผล
มาอธิบายการกระท าของตนมีการป้องกันตนเอง เพื่อให้พ้นผิดจากการกระท าต่างๆ ทั้งปวง เช่น  
ให้เหตุผลว่าที่สอบตกเพราะครูสอนไม่ดี 

5. ความต้องการเป็นอิสระ (Needs for Autonomy) เป็นความต้องการที่จะเป็น
อิสระจากสิ่งที่กดขี่ทั้งปวง ต้องการที่จะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเป็นตัวของตัวเอง เช่น เด็กมักจะแต่งตัวหรือ
รับประทานอาหารเอง โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากแม่หรือบุคคลอ่ืน เป็นต้น 

6. ความต้องการความส าเร็จ (Needs for Achievement) เป็นความต้องการที่จะ
กระท าสิ่งต่างๆ ที่ยากล าบากให้ประสบความส าเร็จ หรือความพยายามเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง  
เพื่อให้การท างานของตนประสบความส าเร็จผลจากการศึกษาพบว่า เพศชายจะมีระดับความ
ต้องการความส าเร็จสูงกว่าเพศหญิง 

7. ความต้องการสร้างมิตรภาพกับคนอ่ืน (Needs for Affilliation) เป็นความ
ต้องการที่ท าให้ผู้อ่ืนรักใคร่ ต้องการรู้จักหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เอาอกเอาใจ มีความซื่อสัตย์
ต่อเพื่อนฝูงพยายามใกล้ชิดกับผู้อ่ืน 

8. ความต้องการความสนุกสนาน (Needs for Play) เป็นความต้องการที่จะ
แสดงความสนุกสนาน ต้องการหัวเราะเพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียด มีการสร้างหรือเล่าเร่ือง
ตลกขบขัน มีการพักผ่อนหย่อนใจ 

9. ความต้องการแยกตนออกจากผู้อื่น (Needs for Rejection) เป็นความต้องการ 
หรือเป็นความปรารถนาของบุคคลในการที่จะแยกตนออกจากผู้อ่ืน ไม่มีความรู้สึกยินดียินร้าย 
ต้องการเมินเฉยจากผู้อื่น 
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10.   ความต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน (Needs for Succorance) เป็น 
ความต้องการให้บุคคลอ่ืนมีความสุข เห็นอกเห็นใจ ความสงสาร ต้องการได้รับความช่วยเหลือ  
การดูแล ค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน 

11. ความต้องการให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอ่ืน (Needs for Nurturace) เป็น 
ความต้องการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับบุคคลอ่ืน โดยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่  
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือให้ความช่วยเหลือให้บุคคลอ่ืนพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ 

12. ความต้องการที่สร้างความประทับใจในตนเองให้กับผู้อ่ืน (Needs for 
Exhibition) เป็นความต้องการที่จะให้บุคคลอ่ืนได้เห็น ได้ยินเกี่ยวกับเร่ืองราวของตนเอง ต้องการ
ให้ผู้อื่นมีความสนใจ สนุกสนาน แปลกใจหรือตกใจในเร่ืองราวของตน เช่น เล่าเร่ืองตลกขบขันให้
บุคคลอ่ืนฟัง เพื่อคนอ่ืนจะได้เกิดความประทับใจในตนเอง เป็นต้น 

13. ความต้องการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน (Needs for Dominance) เป็น 
ความต้องการที่จะให้บุคคลอ่ืนท าตามความต้องการของตน ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีอิทธิพล
เหนือบุคคลอ่ืน 

14. ความต้องการที่จะยอมรับนับถือผู้อาวุโสกว่า (Needs for Deference) เป็น 
ความต้องการที่จะยอมรับนับถือผู้อาวุโสกว่าด้วยความยินดีรวมทั้งนิยมชมชื่นในบุคคลที่มีอ านาจ
เหนือกว่า พร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้วยความยินดี 

15. ความต้องการหลีกเลี่ยงความรู้สึกล้มเหลว (Needs for Avoidance of 
Inferiority) เป็นความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความอับอายทั้งหลาย ต้องการหลีกเลี่ยง  
การดูถูก หรือการกระท าต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความละอายใจ 

16. ความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจากอันตราย (Needs for Avoidance Harm) 
เป็นความต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย ต้องการได้รับความปลอดภัยจากอันตราย
ทั้งปวง 

17. ความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจากการถูกต าหนิหรือถูกลงโทษ (Needs for 
Avoidance of Blame) เป็นความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการคล้อยตามกลุ่มหรือ
ยอมรับค าสั่งหรือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกลุ่มเพราะกลัวการถูกลงโทษ 

18. ความต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Needs for Orderliness) เป็น 
ความต้องการที่จะจัดสิ่งของต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความประณีต งดงาม  
เช่น การจัดหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น 
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19. ความต้องการที่จะรักษาชื่อเสียง (Needs for Inviolacy) เป็นความต้องการ
ที่จะรักษาชื่อเสียงของตนที่มีอยู่ไว้จนสุดความสามารถ เช่น การไม่ยอมขโมยแม้ว่าตนต้องหิว  
หรือไม่ยอมท าความผิด ไม่คดโกงผู้ใด เพื่อชื่อเสียงวงศ์ตระกูล เป็นต้น 

20. ความต้องการให้ตนเองมีความแตกต่างจากผู้อ่ืน (Needs for Contrariness) 
เป็นความต้องการที่จะท าให้ตนเองไม่เหมือนผู้อ่ืน เช่น เพื่อนในกลุ่มใส่กระโปรงมาโรงเรียน แต่ตน
ต้องการให้ต่างจากบุคคลอ่ืน โดยการใส่กางเกงมาโรงเรียน 

ทฤษฎีแรงจูงใจ แต่ละทฤษฎีจัดว่าเป็นทฤษฎีที่มีผลต่อพฤติกรรมหรือการกระท า
ของบุคคลทั้งสิ้น ส าหรับทฤษฎีแต่ละทฤษฎีจะมีพื้นฐานความเชื่อและแนวคิดแตกต่างกันออกไป  
ผู้ศึกษาจึงควรใช้วิจารณญาณและวิเคราะห์แนวความคิดของแต่ละทฤษฎีให้ละเอียด เพื่อความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเพื่อการเลือกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
เอกสำรเกี่ยวกับแรงจูงใจและควำมต้องกำรในกำรศึกษำ 
 
 แรงจูงใจมีผลต่อการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล เพราะการที่บุคคลเกิดแรงจูงใจ 
ในการที่จะกระท าพฤติกรรม ย่อมท าให้พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆ มีประสิทธิภาพและ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าบุคคลที่ไม่เกิดแรงจูงใจ ลักษณะของแรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติของแต่ละบุคคล ทุกคนจะมีธรรมชาติของตนแตกต่างกันไป สถานการณ์ต่างๆในแต่ละ
สิ่งแวดล้อม ย่อมส่งผลท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจได้ต่างกัน และส่งผลให้พัฒนาการของผู้เรียน  
มีความแตกต่างกันไปด้วย พฤติกรรมของบุคคลที่มีความปรารถนาจะท าให้ตนเองมีสภาพที่ดีขึ้น 
ความร่วมมือเพื่อให้งานหรือพฤติกรรมที่มุ่งปรารถนานั้นส าเร็จลุล่วงด้วยดี และการที่บุคคลได้มี
เป้าหมายในชีวิตไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลท าให้บุคคลมีความพยายามที่จะท าสิ่งต่างๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ ดังนั้นการศึกษาของแต่ละบุคคลจึงขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ ซึ่งมีผู้ที่ได้กล่าว
เกี่ยวกับแรงจุงใจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ดังนี้ 
 เจือจันทร์  จงสถิตอยู่ (2525 : 16 - 17) กล่าวถึง เหตุจูงใจในการศึกษาต่อว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ 
           1.  สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน 
                    2.  ทุนทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษามากหรือน้อยกว่ากัน 
           3.  คณุภาพของการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันไป 
      4.  ภูมิล าเนาของสถานศึกษาที่อยู่ในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
  5.  ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน 
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ปัจจัยทั้ง 5 ประการดังกล่าว เป็นผลให้บุคคลมีเหตุจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อต่างกัน 
 ทิพยวรรณ  นพวงศ์ ณ อยุธยา (2526 : 32 - 36) กล่าวว่า ความคิดเกี่ยวกับ การเรียนอาจจะ
เร่ิมมีแนวหันเหเข้าสู่ผลได้ทางเศรษฐกิจ เช่น จะเรียนในสาขาที่หางาน ท าได้ง่าย มีรายได้ดี ไม่ต้อง
ท างานหนัก และที่ส าคัญคือต้องเป็นงานประเภทที่ตนมีใจรัก และชอบที่จะท าด้วย เป็นต้น บางคร้ัง
การเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆ มักจะขึ้นอยู่กับ ค่านิยมของพ่อแม่ พี่น้องและเพื่อน โดยไม่ค านึงถึง
ความสามารถของผู้เรียน ในเร่ืองการสนับสนุนของครอบครัว ถ้าครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
มักจะพยายามส่งเสีย บุตรหลานให้ได้เรียนระดับสูงสุดเท่าที่สติปัญญาจะเอ้ืออ านวยให้เรียนได้  
ส่วนครอบครัวใดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่อาจส่งบุตรหลานให้เรียนถึงระดับอุดมศึกษาได้   
ก็จ าเป็นต้องให้ออกไปประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวก่อน เมื่อมีโอกาสในภายหน้า และถ้ามี
ความสนใจจึงกลับเข้าศึกษาต่อใหม่ ในการเข้าศึกษาของกลุ่มหลังนี้มักจะมีลักษณะแตกต่างไปจาก
กลุ่มแรก คือ คนกลุ่มหลังนี้มักจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ และเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะทางสังคม
และเศรษฐกิจด้วย 
 พจน์  สะเพียรชัย (2526 : 8) กล่าวว่า แรงจูงใจในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นับวันจะมี
แนวโน้มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากค่านิยมในปริญญา ความต้องการของผู้เรียน และการที่มีหรือไม่มี
งานท า จากการพิจารณาการศึกษาที่ผ่านๆ มา สิ่งที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่ง คือ การศึกษาได้รับ  
การยอมรับให้เป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างหนึ่ง ที่จะท าให้ชีวิตเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ เช่นเดียวกับปัจจัย
อาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย 
 ปฐม  นิคมานนท์ (2528 : 321 - 323) กล่าวว่า เหตุจูงใจให้ผู้ใหญ่เข้ามาเรียนเหตุหนึ่ง คือ 
เป็นข้อมูลส าคัญที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อวางแผนจัดท าหลักสูตรตลอดจนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และเป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูหรือนักศึกษาผู้ใหญ่พึงกระท า เพราะจะช่วยให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตรงกับความประสงค์ของผู้เรียน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตาม
ทิศทางยิ่งขึ้น 
 สุทิน  นพเกต (2534 : 5) ได้ให้ทัศนะในกรณีที่มีผู้ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
กันมากเกินความคาดหมาย จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่า การศึกษาต่อระดับปริญญาโทเป็นแฟชั่น
อย่างหนึง่ในสังคมปัจจุบันว่า เป็นเรื่องของนักศึกษาที่พยายามจะพัฒนาตนเอง เพราะปัจจุบันภาวะ
เศรษฐกิจดีขึ้น ท าให้การแข่งขันกันค่อนข้างสูง การได้พัฒนาตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถ  
ท าให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงานได้ 
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 สุภัททา  ปัณฑะแพทย์ (2542 : 144) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการศึกษาว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ 
  1.  แรงจูงใจเกิดจากความต้องการความสุขส่วนตัว มนุษย์มีความต้องการหา 
ความสุขให้กับตนเอง หลีกหนีความไม่พึงพอใจ ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ให้ มนุษย์แสดง
พฤติกรรมเพื่อแสวงหาความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นในด้านความสุขหรือความเจ็บปวด ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความพอใจแห่งตน 
  2.  แรงจูงใจเกิดจากการตอบสนองสัญชาตญาณ โดยไม่ต้องมีการเรียนรู้ เช่น 
การตอบสนองต่ออาหาร ตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเพศและความเจ็บปวดต่างๆ 
  3.  แรงจูงใจเกิดขึ้นตามเหตุและผล คนเรามีอิสระที่จะกระท าหรือตัดสินสิ่งต่างๆ 
โดยมีเหตุผลและรู้ว่าตนต้องการอะไร ท าให้การตัดสินใจเลือกเป็นแรงจูงใจตามหลักเหตุและผล 
  4.  แรงจูงใจเกิดจากแรงขับ การกระท าที่มนุษย์เลือกกระท าขึ้นอยู่กับความมากน้อย
ของแรงขับที่จะตัดสินให้เกิดแรงกระท านั้นๆ 
  5. แรงจูงใจเกิดจากการกระตุ้นของอารมณ์ในบางคร้ังบุคคลก็จะแสดงพฤติกรรม
ตามพลังของอารมณ์ 
  จากการส ารวจในประเทศอังกฤษโดยสถาบันการศึกษาผู้ใหญ่แห่งชาติ (National 
Institute for Adult Education [NIAE], 1971, p. 7) พบว่า แรงจูงใจที่ท าให้ผู้ใหญ่เข้าเรียน คือ 
  1.  เหตุจูงใจด้านอาชีพ เป็นเหตุผลที่ส าคัญและชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้ใหญ่วัยต้น หรือคนหนุ่มสาวมาเข้าเรียน เพราะต้องการพัฒนาตนเองทั้งด้านอาชีพ และด้านความรู้ 
เพื่อจะได้หางานง่ายขึ้น ประกอบอาชีพได้ดีขึ้น ได้รับการเลื่อนชั้น เลื่อนต าแหน่ง หรือเพื่อให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
  2.  เพื่อพัฒนาตนเอง (self – development) ให้มีความรู้มากขึ้น เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ขยายโลกทรรศน์ หรือสนใจวิชาการแขนงหนึ่งแขนงใดโดยเฉพาะส่วนใหญ่เรียนเพื่อยกระดับ
ความรู้ตนเอง 
  3.  แม่บ้านพัฒนา (captive wives) เป็นเหตุผลส าคัญประการหนึ่งในสังคมเมือง 
โดยเฉพาะในหมู่แม่บ้านที่ไม่ได้ท างานนอกบ้าน ต้องการเพิ่มพูนความรู้ตัวเอง และเพื่อปรับปรุงสภาพ
ความเป็นอยู่ในครอบครัว มักใช้เวลาว่างในช่วงกลางวันเข้าเรียน 
  4.  เหตุจูงใจทางสังคม (social motives) เนื่องจากแรงผลักดันทางสังคมแฝง 
อยู่ด้วย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากต้องการตามให้ทันคนอ่ืน ไม่อยากล้าหลัง ขจัดความเหงา หวังว่า
จะพบชายในฝันหรือหญิงในฝัน มาเรียนเพราะเพื่อนชักชวน หรือเพราะมีเวลาว่างช่วงนั้นพอดี  
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  5.  เหตุผลอ่ืนๆ (other motives) เช่น สนใจกิจกรรมนั้นโดยเฉพาะ บางคนเห็นว่า
เพราะมีโปรแกรมนั้นเปิดสอนอยู่ใกล้ๆ บ้าน นอกจากนี้ก็เข้าเรียนเพราะความจ าเป็นขึ้นมาในช่วงใด
ช่วงหนึ่งของชีวิต เช่น ในวัยผู้ใหญ่วัยต้นต้องการรู้เร่ืองการตกแต่งบ้าน การเลี้ยงลูก พฒันาอาชีพใน
วัยกลางคนต้องการใช้เวลาว่าง ต้องการเข้าใจเร่ืองของวัยรุ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุตร 
ในวัยสูงอายุมักจะเกี่ยวพันกับการปรับตัวเมื่อปลดเกษียณ เพื่อรักษาสุขภาพ ต้องการใช้เวลาว่าง
ค้นหาสัจธรรมของชีวิต เป็นต้น 
 Rogers (อ้างถึงใน สุวัฒน์  วัฒนวงศ์ 2544 : 47 - 48)  ได้กล่าวถึงเหตุผล ที่นักศึกษาผู้ใหญ่มา
เรียน ดังนี้ 
  1.  แรงจูงใจด้านอาชีพ จากการศึกษาพบว่า เป็นแรงจูงใจที่มีความส าคัญ ในการ
ท าให้ผู้ใหญ่แสวงหาความรู้ โดยการเข้าศึกษาต่ออีกคร้ัง โดยเฉพาะผู้ใหญ่วัยต้น ซึ่งเหตุผลหนึ่ง  
ก็เพราะจะช่วยส่งเสริมโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ปฏิบัตอยู่ จากการส ารวจข้อมูลของสถาบัน 
การศึกษาผู้ใหญ่แห่งชาติในประเทศอังกฤษ (NIAE – National Institute of Adult Education) 
ปรากฏว่าประมาณเกือบร้อยละ 10 ของนักศึกษาให้ข้อมูลว่า การเข้ามาเรียนด้วยความมุ่งหวังเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในการงานและอาชีพนั่นเอง 
  2.  แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง เป็นการสนองความต้องการส่วนบุคคลของผู้ใหญ่ 
โดยเฉพาะในด้านความรู้ทั่วไป หรืออาจเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่องานอดิเรก จากข้อมูลที่ได้มา
จากการส ารวจในประเทสอังกฤษ ซึ่งจัดท าโดย NIAE ปรากฏว่า นักศึกษาผู้ใหญ่มากกว่าร้อยละ 40 
บอกเหตุผลในการเรียนว่า เพราะต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามความสนใจให้มากขึ้น ซึ่งพบว่า
ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนด้วยแรงจูงใจประเภทนี้จะเป็นหญิงมากกว่าชาย 
  3.  แรงจูงใจด้านสังคม กิจกรรมการศึกษาผู้ใหญ่ได้รับความสนใจจากผู้เรียน
ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุผลทางสังคม นักศึกษาเข้ามาเรียนเพื่อที่จะได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่ รู้จักกับ
ครูผู้สอนตลอดจนบรรยากาศที่แปลกไปจากชีวิตประจ าวัน และในขณะเดียวกันก็มีแรงจูงใจใน 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองและสติปัญญาแทรกอยู่ด้วย จากการส ารวจของสถาบัน NIAE พบว่า 
เหตุผลนี้มีจ านวนถึงร้อยละ 10 ของนักศึกษาผู้ใหญ่ที่เข้ามาเรียน สรุปได้ว่า แรงจูงใจในด้านอาชีพ 
ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านสังคม มีผลให้นักศึกษาผู้ใหญ่เข้าศึกษาต่ออีกคร้ัง 
 Duke et al. (1990, p. 94) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า เหตุผลการเข้าศึกษาต่อของผู้ใหญ่  
ทั้งที่ก าลังจะเข้าเรียนและที่ก าลังเรียนอยู่ พบว่า ผู้ที่ก าลังจะเข้าเรียนมีเหตุผลในการเข้าเรียนด้านสังคม 
และด้านการหนีจากสภาพจ าเจอยู่ในระดับที่ต่ าสุด ส่วนผู้ที่ก าลังเรียนอยู่ พบว่า อายุ เพศ และสถานภาพ
ทางสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าเรียน โดยเฉพาะด้านเพศนั้น พบว่า เพศหญิงให้ความส าคัญกับ
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เหตุผลส่วนตัว ส่วนเพศชายให้ความส าคัญด้านเพื่อท าหน้าที่ให้ขึ้น ด้านศาสนา และด้านการหนีจาก
ความจ าเจ ด้านอายุ พบว่า ผู้ที่อายุสูงให้ความส าคัญกับความรู้ ส่วนผู้ที่มีอายุน้อยให้ความส าคัญ 
ด้านส่วนตัว และคนผิวด าให้ความส าคัญกับด้านส่วนตัว ด้านชุมชน และด้านความรู้เชิงวัฒนธรรม 
 Dennard (อ้างถึงใน วรัญญา  เปรมฤทัย 2543) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า อิทธิพลที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกวิทยาลัยที่สัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของนักศึกษาในวิทยาลัย โดยการส ารวจ
ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการเลือกวิทยาลัยที่ตนต้องการจากผลการวิจัย พบว่า  
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกของนักศึกษา คือ การยอมรับส่วนบุคคล ความเหมาะสม  
ในสังคม ความสนใจในตัวสถาบัน สิ่งจูงใจขั้นพื้นฐาน การกระตุ้นของครอบครัว ความคาดหวัง
ของครอบครัว ผู้สนับสนุนในสถาบันแห่งนั้น และผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ คือ ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน ค่าเล่าเรียน ความนิยมในตัวสถาบัน 
กฎข้อระเบียบของสถาบัน  
  
เอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวิจัย 
 งำนวิจัยในประเทศ 
  
 อัมพร  ณ สงขลา (2539) ศึกษาเร่ืองเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ใน 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะสถาบัน ด้านบริบทของสังคม ด้าน
การประกอบอาชีพ และด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน พบว่า เหตุจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมทุกด้านเป็นเหตุจูงใจปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประกอบอาชีพเป็นเหตุจูงใจมาก ด้านลักษณะสถาบัน และ
ด้านบริบทของสังคมเป็นเหตุจูงใจปานกลาง ส่วนด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืนเป็นเหตุ 
จูงใจน้อย 
 พล  เหลืองรังษี (2526) ศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
เหตุผลส่วนตัว ด้านคุณลักษณะของสถาบัน ด้านบุคคลเกี่ยวข้อง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 
พบว่า (1) แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ มีปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ 
คือ ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านคุณลักษณะของสถาบัน ด้านบุคคลเกี่ยวข้องด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิจ (2) ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ระดับแรงจูงใจในการเลือกศึกษา
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ต่อระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านคุณลักษณะของสถาบัน ด้านสังคม 
และด้านเศรษฐกิจ  
 จิราภรณ์  ไหวดี (2541) ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2540 ในด้านสถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านอิทธิพลการชักจูง
จากบุคคลและสื่อ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านหลักสูตร หรือสาขาวิชาและด้านทั่วไป พบว่า  
แรงจูงใจของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแรงจูงใจด้านการชักจูงจากบุคคลและสื่อ 
อยู่ในระดับปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับมาก การจัดล าดับความส าคัญของแรงจูงใจในการเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ ด้านเหตุผลส่วนตัว 
รองลงมา คือ ด้านสถาบัน ด้านทั่วไป ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านหลักสูตรและสาขาวิชา  
และด้านการชักจูงจากบุคคล และสื่อ 
 ปรเมศวร์  โพธคลาย (2541) ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนาฏศิลป์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านเจตคติและความสนใจต่อวิชาศิลปะด้านดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 
ด้านอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลและสื่อ และด้านเศรษฐกิจ พบว่า แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ 
โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีด้านเจตคติและความสนใจต่อวิชาศิลปะด้านดนตรี และ
นาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลและสื่อ และด้านเศรษฐกิจ   
อยู่ในระดับปานกลาง การจัดล าดับแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ พิจารณาโดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามตัวแปร เพศภาควิชาและระดับชั้น พบว่าแรงจูงใจที่ส าคัญที่สุด คือ ด้านเจตคติ และ
ความสนใจต่อวิชาศิลปะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย รองลงมา ด้านเศรษฐกิจ ล าดับสุดท้าย คือ  
ด้านอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลและสื่อ 
 ประชา  อ่อนรักษา (2542) ได้ศึกษาเร่ืององค์ประกอบที่เป็นแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีองค์ประกอบ
ที่เป็นแรงจูงใจ 7 องค์ประกอบ คือ ด้านความมั่นคงก้าวหน้า ด้านการสนับสนุนการมาเรียน  
ด้านสังคมในมหาวิทยาลัย ด้านการยอมรับในสถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านการพัฒนาตนเอง  
ด้านความพึงพอใจ 
 เปรมจิต  ศิริสานต์ (2542) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาองค์ประกอบของแรงจูงใจในการศึกษา
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจด้านการพัฒนา
ตนเองตามสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการพัฒนางานในอาชีพที่ท าอยู่ และด้าน
การยอมรับในสถาบัน ด้านความ ก้าวหน้าของชีวิต ด้านความต้องการการศึกษาตลอดชีวิต ด้าน  
การพัฒนาตนเองตามค่านิยมของสัมคม ด้านลักษณะเฉพาะของสถาบันที่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษา 
ด้านต้องการเป็นแบบอย่างของการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ตามล าดับ 
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 สุขนิตย์  จันทร์ตรี (2544) ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ระบบพิเศษของนิสิตศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการจัดการการศึกษา ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการเรียนเพื่อรู้ โดยผลการศึกษา 
พบว่ามีแรงจูงใจในการศึกษาต่อโดยรวม และเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้นิสิต
ที่มีความแตกต่างในด้านเพศ อายุ และสถานภาพสมรส มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อโดยรวม และ
ทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่นิสิตเพศหญิงมีแรงจูงใจเข้าศึกษาต่อในด้านการเรียนมากกว่านิสิตเพศ
ชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และนิสิตที่มีอาชีพที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาโดยรวม และ
เป็นรายด้าน 2 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วย 
 รังสรรค์ แสงสุข และคณะ (2544) ได้สรุปว่า เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามค าแหง ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านลักษณะสถาบัน ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ ด้านความสนใจของตัวเอง และด้านการท าตาม
ความต้องการของผู้อ่ืนพบว่า (1) นักศึกษามีเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับ
มาก โดยมีเหตุจูงใจด้านลักษณะสถาบันอยู่ในระดับมากที่สุด และมีเหตุจูงใจในระดับมากรองลงมา 
ได้แก่ ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ และด้านความสนใจของตนเอง ส่วนเหตุจูงใจในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน (2) นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีเหตุจูงใจใน
การเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านลักษณะ
สถาบันและด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน (3) นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีเหตุจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน (4) นักศึกษา
ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่ต่างกัน มีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน (6) นักศึกษาที่มีประสบการณ์
ในการท างานต่างกัน มีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิต ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านลักษณะสถาบันและด้านความสนใจตนเอง (8) นักศึกษาที่มีรายได้
ปัจจุบันต่างกัน มีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านลักษณะสถาบัน ด้านการประกอบอาชีพ ด้านความสนใจของตนเอง 
และด้านการท าความต้องการของผู้อ่ืน 
 อุษณีย์  จงสุกใส (2545) ศึกษาแรงจูงใจต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า (1) แรงจูงใจต่อการเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี 5 ด้าน คือ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านสถาบัน ด้านอิทธพิลทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการเรียนเพื่อรู้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

DPU



 30 

พบว่า ด้านการเรียนเพื่อรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านสถาบัน ส่วนด้านอิทธิพลทางสังคม 
และเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (2) นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ  
รับปริญญาโท โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านเหตุผลส่วนตัว 
ด้านสถาบัน ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร
สาขาวิชาต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านสถาบัน ด้านอิทธิพลทางสังคม และเศรษฐกิจ 
ด้านการเรียนเพื่อรู้ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) นักศึกษาที่มีเพศ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยรวมและรายด้าน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 พล  เหลืองรังษี (2546) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่เป็น
แรงจูงใจ คือ ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านสังคม  
และด้านเศรษฐกิจ พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อัมพิกา  หล่อหลอม (2546) ศึกษาวิจัยเร่ืองเหตุผลของนิสิตในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ใน 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ด้านการประกอบอาชีพ ด้านความสนใจ
ของตนเอง และด้านท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พบว่า (1) นิสิตมีเหตุผลในการตัดสินใจศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) นิสิตที่เรียนระดับชั้น
ต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยรวมแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นิสิตที่เรียนวิชาเอกต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบันฑิต โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(4) นิสิตที่มีสภาพการเรียนแตกต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (5) นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีคณะต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (6) นิสิตที่มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี
เหตุผลในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (7) นิสิตที่มีอาชีพต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (8) นิสิตที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน 
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มีเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 รัชนีวรรณ  สีนะวัฒน์ (2546) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของผู้ช่วย  
ทันตแพทย์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน พบว่า  
ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของผู้ช่วยทันตแพทย์ในการเข้าศึกษาต่อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ล าดับที่ 1 ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในด้านบุคลากร ล าดับที่ 2 คือ ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจด้านเหตุผลส่วนตัว 
ล าดับที่ 3 คือ ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจด้านสถาบัน ล าดับที่ 4 คือ ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจด้านการเรียน 
การสอน และอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจด้านอิทธิพลการจูงใจจากบุคคลและสื่อ  
การประชาสัมพันธ์ 
 นิธิมา  สังคหะ (2547) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของ
นักเรียนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านการสนับสนุนของผู้อ่ืน 
ด้านคุณลักษณะ ของสถาบัน และด้านความมุ่งหวังพบว่า (1) นักศึกษามีแรงจูงใจในการเลือกเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาระดับมากที่สุด คือ ด้านความมุ่งหวัง รองลงมาคือ ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านคุณลักษณะ
ของสถาบัน ส่วนแรงจูงใจในด้านการสนับสนุนของผู้อ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง (2) นักศึกษาที่ศึกษา
ในคณะที่ต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาด้านเหตุผลส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างของแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาด้านเหตุผลส่วนตัว 
เมื่อจ าแนกตามตัวแปรอิสระ 8 ตัวที่เหลือ (3) นักศึกษาที่ศึกษาในคณะที่ต่างกันและการศึกษาของ
บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ให้การอุปการะต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาด้านการสนับสนุน
ของผู้อ่ืน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างของแรงจูงใจใน
การเลือกเข้าศึกษาด้านการสนับสนุนของผู้อ่ืน เมื่อจ าแนกตามตัวแปรอิสระ 7 ตัว ที่เหลือ (4) นักศึกษา
ที่ศึกษาในคณะที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาด้านคุณลักษณะของสถาบัน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างของแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษา  
ด้านคุณลักษณะของสถาบัน เมื่อจ าแนกตามตัวแปรอิสระ 6 ตัวที่เหลือ (5) นักศึกษาที่ศึกษาในคณะ
ที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาด้านความมุ่งหวัง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างของแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษา ด้านความมุ่งหวัง  
 พระมหาแมนชัย  ค าสี (2547) ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 ด้าน ได้แก่  
ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการน าความรู้ไปช่วยเหลือสังคม ด้านหลักสูตร ด้านชื่อเสียงของสถาบัน 
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ด้านอิทธิพลของบุคคลและสื่อ และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ภาพรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านน าความรู้ไปช่วยเหลือ
สังคม ด้านหลักสูตร ส่วนด้านที่มีแรงจูงใจระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านชื่อเสียงของสถาบัน   
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และด้านอิทธิพลของบุคคลและสื่อ ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของ
นักศึกษาที่เป็นพระภิกษุกับนักศึกษาที่เป็นสามเณรมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ โดยภาพรวม  
ไม่แตกต่างกัน แต่พระภิกษุมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมากกว่าสามเณรในด้านการน าความรู้  
ไปช่วยเหลือสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน 
 พัชณีญา  วิเชียร (2547) ศึกษาวิจัยเร่ืองเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริการวิชาการภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะสถาบัน  
ด้านบริบทของสังคม ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการท าตามความต้องการผู้อ่ืน พบว่า เหตุจูงใจ
ด้านลักษณะสถาบัน ด้านบริบทของสังคม ด้านการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการท า
ตามความต้องการของผู้อ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง (1) นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีเหตุจูงใจด้านลักษณะ
สถาบัน และด้านการประกอบอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในด้านอ่ืนๆ 
และโดยรวมไม่แตกต่างกัน (2) นักศึกษาที่มีสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่างกัน 
มีเหตุจูงใจด้านบริบทของสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในด้านอ่ืนๆ 
และโดยรวมไม่แตกต่างกัน (3) นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีเหตุจูงใจด้านลักษณะ
ทางสถาบันและด้านการประกอบอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนใน
ด้านอ่ืนๆ และโดยรวมไม่แตกต่างกัน (4) นักศึกษาที่มีรายได้ในปัจจุบันต่างกันมีเหตุจูงใจด้านลักษณะ
ทางสถาบันและด้านการประกอบอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนใน
ด้านอื่นๆ และโดยรวมไม่แตกต่างกัน (5) นักศึกษาที่มีสถานที่ท าการศึกษาต่างกันมีเหตุจูงใจ  
ในแต่ละด้านและโดยรวมทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ปิยะนุช  ขันสาครกิตติ (2549) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 5 ด้าน คือ ด้านชื่อเสียงของสถาบัน ด้านสังคม ด้านการประกอบ
อาชีพ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการท าตามความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า (1) นิสิต
มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
นิสิตมีแรงจูงใจในด้านชื่อเสียงของสถาบัน ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการพัฒนา
ตนเองระดับมาก ส่วนด้านการท าตามความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้องนิสิตมีแรงจูงใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง (2) นิสิตชายและนิสิตหญิงมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตชายและ  
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นิสิตหญิงมีแรงจูงใจด้านสังคมและด้านการท าตามความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง (3) นิสิตที่มีอายุต่างกัน  
มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจด้านการประกอบอาชีพ 
และด้านการท าตามความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 (4) นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน (5) นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ 
มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
(6) นิสิตที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 ศิริวรรณ  ซ าศิริพงษ์ (2551) ศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจและความต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
(คลองหก) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21 – 30 ปี ผู้ให้การสนับสนุนทางการศึกษา
คือ บิดามารดา ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อพบว่า นักศึกษามีระดับการจูงใจจากปัจจัย  
ทางจิตวิทยา และปัจจัยทางการตลาดในระดับมาก ส าหรับการทดสอบความต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท พบว่าเพศมีความสัมพันธ์ กับสาขาของ MBA ที่สนใจศึกษาต่อ ช่วงเวลาต้องการให้มี
การจัดการเรียนและชนิดของงานค้นคว้าวิจัยที่จะเลือกท า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบของหลักสูตรที่สนใจศึกษา ช่วงเวลาที่ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนและโปรแกรม
เสริมความรู้ก่อนเรียนที่ต้องการ ส่วนประสบการณ์การท างานมีความสัมพันธ์กับสาขาของ MBA  
ที่สนใจศึกษาต่อ รูปแบบของหลักสูตรที่สนใจศึกษา ลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องการ
และโปรแกรมเสริมความรู้ก่อนเรียนที่ต้องการ ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพ
ทั่วไปกับความต้องการในการศึกษาต่อ พบว่า อายุ พื้นฐานการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีความต้องการในการศึกษาต่อรับปริญญาโทแตกต่างกัน   
ส่วนพื้นฐานการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความต้องการที่จะศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแตกต่างกัน อาชีพและประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีความต้องการ
จะศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแตกต่างกัน การวิเคราะห์เปรียบข้อมูลสถานภาพทั่วไป
กับปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อพบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจ ปัจจัยทางจิตวิทยา
แตกต่างกัน และพื้นฐานการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน 
ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัยทางการตลาด 
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 อาภรณ์  เชี่ยวชาญเกษตร (2551) ศึกษาเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านลักษณะ
ของสถาบัน ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการท าความต้องการของผู้อ่ืน พบว่า  
นักศึกษามีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการท า
ตามความต้องการของผู้อ่ืนมีเหตุจูงใจในระดับปานกลาง นักศึกษาชายและหญิงมีเหตุจูงใจใน  
การเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีเหตุจูงใจใน  
การเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ต่างสาขาวิชากันมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่
ก าลังศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านและ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาที่มีรายได้ต่างกันมีเหตุจูงใจในการศึกษาต่อในแต่ละด้านและ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
 งำนวิจัยในต่ำงประเทศ 
 
 Wittenauer (อ้างถึงใน ประชา  ค่อนรักษา 2542) ได้ศึกษาถึงความพอใจและเหตุจูงใจใน
การเลือกคณะศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอินเดียน่า และ
มหาวิทยาลัยเปอร์ดู จ านวน 116 คน พบว่า องค์ประกอบส าคัญที่เป็นเหตุจูงใจในการเลือกคณะ คือ 
รายได้ นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาต้องการค าแนะน าในการเลือกสาขาวิชาเอกและการเลือกคณะ
อีกด้วย 
 Carter (อ้างถึงใน เปรมจิต  ศิริสานต์ 2542) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยเท็มเพิล (Temple University) เมืองเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania) 
พบว่า มีแรงจูงใจ 6 ประการในการเข้าศึกษาต่อ คือ ความตั้งใจ ความต้องการได้รับการยอมรับ  
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ความสะดวกสบาย ด้านสถานะทางการศึกษาและการคาดหวังด้านอาชีพ 
 Holue (อ้างถึงใน สุนทร  โคตรบรรเทา 2531) ได้ท าการศึกษาผู้เรียน โดยการสัมภาษณ์
นักศึกษาที่เรียนอยู่อย่างสม่ าเสมอ 23 คน อย่างละเอียด พบว่า ผู้เรียนประเภทผู้ใหญ่ แบ่งออกตาม
แรงจูงใจในการเข้าศึกษาได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
  ผู้เรียนโดยเน้นเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่ใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ โดยหวังที่จะน าความรู้ไปใช้กับ
หน้าที่การงานหรือในชีวิตประจ าวัน 
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  ผู้เรียนโดยเน้นกิจกรรม ได้แก่ ผู้ทีมีส่วนรวม เพราะเห็นความหมายของ  
สภาพการเรียน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือเป้าประสงค์ของกิจกรรม กล่าวคือ เข้าร่วม
กิจกรรมเพราะชอบบรรยากาศของการศึกษา ชอบเข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ขจัดความเหงา  
และต้องการมีเพื่อน 
  ผู้เรียนโดยเน้นการเรียน ได้แก่ ผู้ที่มาหาความ! เพื่อความ! เท่านั้น กล่าวคือ 
ต้องการหาความรู้ใหม่ๆ เรียนเพราะใจรัก ต้องการใช้ความสามารถในการเรียนที่มีอยู่ให้มากที่สุด 
โดยมิได้หวังที่จะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งโดยเฉพาะ 
 Boshier (1971, pp. 3 – 26) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเรียนต่อของผู้ใหญ่ในประเทศนิวซีแลนด์ 
โดยสร้างเคร่ืองมือเข้าเรียนต่อ (Education Participation Scale – EPS) พบว่า องค์ประกอบที่เป็น
แรงจูงใจในการศึกษาต่อของผู้ใหญ่ในประเทศดังกล่าวมี 14 ด้าน คือ ด้านความต้องการช่วยเหลือ
สังคม ด้านการติดต่อทางสังคม ด้านการเพิ่มพูนความรู้ตามค าแนะน าของผู้อ่ืน ด้านประเทืองปัญญา 
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง ด้านการปฎิบัติตามสังคม ด้านการเตรียมตัวเพื่อการศึกษา   
ด้านความสนใจในการเรียนรู้ ด้านการทดแทน ด้านการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม  
ด้านการหลบเลี่ยงรายการโทรทัศน์ 
 ด้านการพัฒนาตนเองและหลีกเลี่ยงจากสภาพที่เป็นอยู่ด้านการฝึกปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
ด้านการเสริมความรู้ด้านการศึกษาในส่วนที่ขาด 
 นอกจากนี้ Morstain and Smart (1974, pp. 83 – 98) พบว่า แรงจูงใจในการเรียนต่อของ
ผู้ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ  ด้านความสัมพันธ์ ด้านสังคม ด้าน  
ความคาดหวังจากภายนอก ด้านสวัสดิภาพสังคม ด้านความก้าวหน้า ด้านวิชาชีพ ด้านการหลบเลี่ยง
การกระตุ้น และด้านความสนใจด้านความรู้ 
 สรุปได้ว่า การศึกษาของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไปตามวัย โอกาส และฐานะ ซึ่งมี
แรงจูงใจมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทุนทรัพย์ที่มีอยู่ คุณภาพ และความมีชื่อเสียงของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อของผู้ใหญ่ ก็คือ ต้องการเพิ่มพูนความรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง ต้องการมีความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน ต้องการหลีกเลี่ยงสภาพที่จ าเจน่าเบื่อหน่าย
ในชีวิตประจ าวัน ต้องการมีส่วนร่วม และเป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นต้น 
  
เอกสำรเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
 ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของผู้ก่อตั้งที่จะสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองของสังคม เป็น  

DPU



 36 

นักธุรกิจที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อจะได้เป็นก าลังส าคัญของชาติ 
เพราะมีความเชื่อว่า “นักธุรกิจคือผู้สร้ำงชำติ” ยังผลให้สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ที่เน้นการเรียน
การสอนทางด้านธุรกิจได้รับการสถาปนาขึ้นในวงการศึกษาไทย ในปีพุทธศักราช 2511 
 “โรงเรียนธุรกิจบัณฑิตย์” หรือ “สถำบันธุรกิจบัณฑิตย์” ที่ก่อตั้งโดย อาจารย์ ดร.ไสว  
สุทธิพิทักษ์ และ อาจารย์สนั่น  เกตุทัต  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 เป็นอาคารหลังเดียว ตั้งอยู่
บนพื้นที่ 1 ไร่ ณ เลขที่ 73 ถนนพระราม 6 ริมคลองประปาสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
ด าเนินการสอน 2 ระดับ คือระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง หลักสูตร 2 ปี และระดับอุดมศึกษาหลักสูตร  
3 ปี เทียบเท่าอนุปริญญา โดยเน้นทางด้านธุรกิจ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 สถาบันได้
เปลี่ยนสถานภาพเป็น “วิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ตามพระราชบัญญัติวิทยาลยัเอกชนที่รัฐบาลประกาศใช้
ใน พ.ศ. 2512 ซึ่งอนุญาตให้โรงเรียนเอกชนเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีได้ และด้วยความมุ่งมั่น
ของอาจารย์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้ง ที่จะให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้เติบโตก้าวหน้าถึงที่สุด จึง
ได้เพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาชนะปัญหา และอุปสรรคนานัปการที่เกิดขึ้นในช่วงเตรียมการ
เป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานถึงสิบห้าปี ในที่สุดก็ประสบผลส าเร็จเมื่อทบวงมหาวิทยาลัย
อนุญาตให้วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ได้  
ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527  
 คณะวิชาที่เปิดสอนเป็นคณะแรกและคณะเดียวขณะยังเป็นวิทยาลัย คือ คณะบริหำรธุรกิจ 
นั้นได้ขยายเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกำรบัญชี คณะเศรษฐศำสตร์ ใน พ.ศ. 2515 และ 
คณะนิติศำสตร์ ใน พ.ศ. 2518 ตามล าดับ โดยยังใช้สถานที่ที่ถนนพระราม 6 หากต่อเติมอาคารเรียน
หลังแรกที่สร้างเป็นรูปตัวแอล (L) เพิ่มเติมให้เป็นอาคารรูปตัวยู (U) แต่ก็ยังคับแคบ เนื่องจาก
จ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจารย์ ดร.ไสว  และอาจารย์สนั่น จึงตัดสินใจกู้เงินจากธนาคาร
มาซื้อที่ดินบริเวณทุ่งบางเขน ริมคลองประปา ถนนประชาชื่น อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้ 
โดยซื้อคร้ังแรกจ านวน 36 ไร่ ใน พ.ศ. 2522 แล้วปลูกสร้างอาคารขึ้นก่อน 2 หลัง คือ อาคาร 1 และ
อาคาร 2 คู่กัน ขณะเดียวกันก็พัฒนาพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ ขุดสระบัว  
ขนาดใหญ่สร้างศาลาทรงไทยในน้ า และสร้างศาลาธรรมธัช ตามล าดับ โดยมีอาจารย์สนั่น  เกตุทัต 
เป็นผู้วางแผนภูมิทัศน์ทั้งหมด ในขณะที่อาจารย์ ดร.ไสว  อาจารย์ประเสริฐ  ประภาสะโนบล และ
คณะผู้บริหารก็เร่งพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ให้หลากหลาย เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและ
เตรียมพร้อมส าหรับการเป็นมหาวิทยาลัย ส าหรับอาคาร 3 อาคาร 4 และอาคารหลังอ่ืนๆ ก็ทยอย
สร้างขึ้นในปีต่อๆ มาบนพื้นที่ที่ขยายเพิ่มขึ้นตามล าดับ 
 การขยายตัวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยได้จัดตั้ง 
บัณฑิตวิทยำลัย ขึ้นในพ.ศ. 2527 และเปิดคณะวิชาใหม่ขึ้นอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศำสตร์  
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ใน พ.ศ. 2529 (ปัจจุบันคือคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) เปิดคณะนิเทศศำสตร์ ในพ.ศ. 2532 
และเมื่อประเทศชาติก าลังพัฒนาก้าวสู่ความเป็นนิกส์ ภาคอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งคณะวิศวกรรมศำสตร์ ขึ้นในพ.ศ. 2536  
ซึ่งเป็นคณะแรกในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นคณะที่ 7 ในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย ส่วนคณะที่ 8 คือคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดตั้งขึ้นในพ.ศ. 2544 โดยพัฒนามาจาก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ และเป็นคณะที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาและ
ผู้ปกครองเป็นอันมาก อาจเป็นเพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกของธุรกิจที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่าง  
ไร้พรมแดน อย่างไรก็ตาม แม้ว่านวัตกรรมต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญทั้งในด้านการศึกษา และ
การใช้ชีวิตประจ าวัน แต่มหาวิทยาลัยก็ยังตระหนักและเห็นความส าคัญและความงดงามของเส้นสาย
และลายศิลป์แขนงต่างๆ รวมถึงวิชาชีพการแสดง จึงได้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศำสตร์ขึ้น ในพ.ศ. 
2547 เป็นคณะที่ 9 ในหลักสตูรระดับปริญญาตรี 
 และด้วยความมุ่งมั่นของทายาทของผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยในทุกยุค  
ทุกช่วงสมัย ที่สืบทอดและสานต่อเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของผู้ก่อต้ังที่จะท างานด้านการศึกษา 
เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงมิได้จัดการศึ กษาเพียง
หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท เท่านั้น หากมีนักศึกษาถึงระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ ยังจัดตั้ง
วิทยำลัยนำนำชำติ หรือ DPUIC ที่นอกจากเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลแล้ว ยังเพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกทั้ง
เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศด้วย 
 ความคิด เจตนารมณ์ และอุดมการณ์อันแน่วแน่ของอาจารย์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ ในวันวำน 
ได้หล่อหลอมและเป็นพลงัผลกัดันให้มีกำลปจัจุบันทีธุ่รกิจบัณฑิตย์ก่อตั้งมาสีส่ิบสี่ป ีพลงัแห่งความรัก 
ความกตัญญู ความมุ่งมั่นของทายาท ผู้บริหาร และเราทุกคน จะผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าต่อไป  
พื้นที่เพียง 1 ไร่ อาคารเพียง 1 หลัง คณะวิชาเพียง 1 คณะ กับบัณฑิตรุ่นแรก 81 คน มิได้เป็นอุปสรรค
ขัดขวางความเจริญของสถาบันเลย เวลาผ่านไปสี่ทศวรรษถึงวันนี้เรามีพื้นที่ 90 ไร่ มีอาคารกว่า 20 หลัง 
มีคณะวิชา 9 คณะ และเปิดสอนถึงระดับปริญญาเอก มีนักศึกษาทุกระดับกว่า 20,000 คน ผลิตบัณฑิต
ไปสู่สังคมในระดับปริญญาตรี 65,343 คน ปริญญาโท 4,070 คน ถือเป็นความส าเร็จที่ควรแก่  
การภาคภูมิใจว่าเป็น “แหล่งวิชำกำรประสำนควำมรู้ธุรกิจ” เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง 
 ในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อศึกษาและ
เตรียมการร่างหลักสูตรของสาขาการจัดการการศึกษา ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2547 โดยไ ด้
ด าเนินการแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทจากส านักงาน
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คณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 และได้รับความเห็นชอบหลักสูตรปริญญาเอก 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ต่อมาสาขาการจัดการการศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับรองการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเมื่อ วันที่ 
2 มีนาคม 2550 ในปีการศึกษา 2549 สาขาการจัดการการศึกษาได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต และในปี 2551 มีการเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการการศึกษา
ตามล าดับ 
 ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ 0102/0112 ลงวันที่ 14 มกราคม 2554 ตั้งวิทยาลัยครุศาสตร์
ขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2554 ประกอบด้วยสาขาวิชาการจัดการการศึกษา (โดยให้โอนมาจาก
บัณฑิตวิทยาลัย) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาอุดมศึกษา และศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ทางการศึกษา และมีส านักงานเลขานุการเป็นฝ่ายเลขานุการวิทยาลัย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรของสาขาหลักสูตรและการสอน ที่จะเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้การรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 สาขาหลักสูตร และการสอน  
จึงได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
 หากจะเปรียบมหาวิทยาลัยเสมือนต้นไม้ ก็เป็นต้นไม้ที่หยั่งรากลึกอย่างมั่นคง แผ่กิ่งก้านสาขา
ร่มคร้ึม ให้ประโยชน์และโภชผลแก่ตลาดสังคมอย่างไม่มีวันจบสิ้นสมดังปณิธานของผู้ก่อตั้งที่ว่า  
“จะท างานด้านการศึกษา เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ” 
 
             จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและความต้องการในการเข้าศึกษา
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ พบว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจและความต้องการในการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานั้นๆ ปัจจัยที่ส าคัญที่มีความส าคัญมาก คือ แรงจูงใจและความ
ต้องการส่วนตัว แรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพ แรงจูงใจและความต้องการด้าน
สถาบันการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าปัจจัยทั้ง 3 ด้านมาท าการศึกษาวิจัย เร่ือง
แรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ืองแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554  
จ านวน 1,809 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554  
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) นักศึกษาแต่ละคณะ/สาขาที่มีเพศ อายุ
ความสามารถคละกันจากนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน จ านวน 189 คน 
 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย  2  ตอน 
ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา เป็นค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ 

เพศ อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน มธบ. นักศึกษาก าลังศึกษา มธบ. คณะหรือ
สาขาวิชาใด และนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจาก มธบ. จ านวนเท่าไร 

ตอนที่  2  แรงจูงใจและความต้องการในการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ แรงจูงใจและความต้องการส่วนตัว แรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพ 
และแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า  5  ระดับ 
 
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 
1. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อน าฝากแบบสอบถามคณาจารย์ 
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ที่สอนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 แจกแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้า
ชั้นเรียน 

2. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่กลับมา มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 200 ฉบับ จ าแนกเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 189 ฉบับ ดังนี้ 

1) สาขารัฐประศาสนศาสตร์  44 ฉบับ 
2) สาขาหลักสูตรและการสอน 10 ฉบับ 
3) สาขาการจัดการการศึกษา  15 ฉบับ 
4) สาขาบริหารธุรกิจ   85 ฉบับ 
5) สาขานิติศาสตร์   35 ฉบับ 

 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค านวณหาค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way Analysis of Variance) 

2. เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นดังนี้ 
 มากที่สุด  ให้คะแนน 5 
 มาก   ให้คะแนน 4 
 ปานกลาง  ให้คะแนน 3 
 น้อย   ให้คะแนน 2 
 น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 

3. การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้น าผลการตอบแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง     4.50 – 5.00     หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง     3.50 – 4.49     หมายถึง  ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง     2.50 – 3.49     หมายถึง  ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง     1.50 – 2.49     หมายถึง  ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง     1.00 – 1.49     หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง แรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม ดังแสดงใน 
   ตารางที่ 1 - ตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 
  เพศ    จ านวน    ร้อยละ 
 
 1 ชาย        69     36.5 
 2 หญิง       120     63.5 
 
  รวม       189               100.0 
 
 จากตารางที่  1  พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย   
เพศหญิง ร้อยละ 63.5  และเพศชายร้อยละ 36.5 
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ตารางที่  2  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 
  อายุ (ปี)    จ านวน    ร้อยละ 
 
   1 20 – 29      126     66.7 
 2 30 – 39        49     25.9 
 3 40 – 49        10       5.3  
 4 50 – 59          4       2.1 
   
    รวม     189               100.0 
 
 จากตารางที่  2  พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี มากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 66.7  และมีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.1 
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ตารางที่  3  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามที่อยู่ปัจจุบัน 
 
  ที่อยู่ปัจจุบัน   จ านวน    ร้อยละ 
 
 1 กรุงเทพมหานคร     130     68.8 
 2 นนทบุรี         44     23.3 
 3 ปทุมธานี          3       1.6 
 4 สมุทรปราการ          3       1.6  
 5 อ่ืนๆ           9       4.8  
 
         รวม      189               100.0 
 
 จากตารางที่  3  พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีที่อยู่ปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.8 
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ตารางที่  4  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
        ที่ใช้สมัครเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
  วุฒิการศึกษา   จ านวน    ร้อยละ 
 
 1 ปริญญาตรี      155     82.0 
 2 ปริญญาโท        34     18.0 
 
        รวม      189               100.0 
 
 จากตารางที่  4  พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน ระดับ
บัณฑิตศึกษามีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากกว่าปริญญาโท วุฒิปริญญาตรีร้อยละ 82.0 และ  
วุฒปิริญญาโทร้อยละ 18.0 
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ตารางที่  5  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปีที่ศึกษา 
 
            ปีที่ศึกษา               จ านวน               ร้อยละ 
 
 1 ปีที่ 1     110       58.2 
 2 ปีที่ 2       70    37.0 
 3 ปีที่ 3         3      1.6 
 4 ปีที่ 4          6      3.2 
 
  รวม    189              100.0 
 
 จากตารางที่  5  พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลังศึกษาเป็นปีที่ 1  
คิดเป็นร้อยละ 58.2 
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ตารางที่  6  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะหรือสาขาวิชา 
 
  คณะ/สาขาวิชา        จ านวน   ร้อยละ 
 
 1     หลักสูตรและการสอน          10         5.3 
 2     การจัดการการศึกษา           15      7.9 
 3     รัฐประศาสนศาสตร์           44                23.3 
 4     บริหารธุรกิจ           85                45.0 
 5     นิติศาสตร์            35                18.5 
  
       รวม         189              100.0 
 
 จากตารางที่  6  พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 
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ตารางที่  7  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามทุนการศึกษาที่ได้รับ 
 
  ทุนการศึกษา       จ านวน   ร้อยละ 
 
 1      10 เปอร์เซ็นต์           18            9.5  
 2      20 เปอร์เซ็นต์           32                16.9 
 3      25 เปอร์เซ็นต์           13      6.9 
 4      50 เปอร์เซ็นต์           23    12.2 
 5      100 เปอร์เซ็นต์           21    11.1 
 6     ไม่ได้รับทุน           82    43.4 
 
         รวม         189              100.0 
 
 จากตารางที่ 7  พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามไม่ได้รับทุนการศึกษามากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 43.4 
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ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดังแสดงในตารางที่ 8 - ตารางที่ 10 
 
ตารางที่  8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัว 
 
  แรงจูงใจและความต้องการส่วนตัว    ค่าเฉลี่ย         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        ความหมาย 
 
1  การมีชื่อเสียง เกียรติยศและศักดิ์ศรี      3.81              0.796         มาก 
2  ความสนใจส่วนตัว        3.95              0.784         มาก 
3  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์      3.96              0.808         มาก 
4  การมีเพื่อน         3.98              0.844         มาก 
5  การมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น      4.14              0.629         มาก 
6  การได้รับวุฒิเพิ่มหรือสูงขึ้น       4.39              0.597         มาก 
 

         รวม               4.04              0.494         มาก 
 
 จากตารางที่  8  พบว่าค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.494 การได้รับวุฒิเพิ่ม
หรือสูงขึ้นเป็นแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.597 
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ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพ 
 
แรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพ              ค่าเฉลี่ย         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      ความหมาย 
 
1  การเปลี่ยนวิชาชีพ          3.27               1.183     ปานกลาง 
2  การประกอบอาชีพรองหรืออาชีพเสริม        3.44               0.996     ปานกลาง 
3  การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อยู่ในวิชาชีพ      3.92                0.869          มาก 
4  การประกอบอาชีพหลัก        3.93                0.940          มาก 
5  ความเป็นอาชีพที่สังคมต้องการ        3.96                0.795          มาก 
6  ความเป็นอาชีพที่มีเกียรติและ        4.04                0.821          มาก 
    ได้รับการยกย่องในสังคม 
7  ความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ        4.16                0.818           มาก 

 
รวม                      3.82                0.662           มาก 

 
 จากตารางที่  9  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.662 ความมั่นคงก้าวหน้าด้านอาชีพ เป็น
แรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.16 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.818 
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ตารางที่  10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบัน 
                     การศึกษา 
 

  แรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบัน          ค่าเฉลี่ย      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      ความหมาย 
 

1  การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย         3.54            0.908        มาก 
2  ค่าใช้จ่ายเป็นที่ยอมรับได้                       3.65                       0.823        มาก 
3  ระบบการศึกษาอ านวยความสะดวก         3.88            0.876        มาก 
4  ชื่อเสียงมาตรฐานและคุณภาพ          3.97            0.754        มาก 
    ของมหาวิทยาลัย  
5  มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา         4.03            0.683        มาก 
6  หลักสูตรน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้        4.13            0.688        มาก 
7  มธบ. เปิดโอกาสทางการศึกษา         4.13            0.675        มาก 
8  หลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานที่ท าหรือ        4.19            0.762        มาก 
    จะท าในอนาคต     
9  ชื่อเสียงคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน                4.23             0.691        มาก 

 
รวม         3.97             0.555        มาก 

 
 จากตารางที่  10  พบว่าค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาของ
นักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.555   
ชื่อเสียงคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษามากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย 4.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.691 
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ตอนท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดังแสดงในตารางที่ 11 - ตารางที่ 31 
 
ตารางที่  11  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษาต่างเพศ 
 
           เพศ                n               X              SD              t                    Sig  
 
          ชาย   69            4.099            0.489          1.291      0.198 
          หญิง             120            4.003            0.495 
 
 
 จากตารางที่  11  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษาเพศชาย และ
เพศหญิงไม่แตกต่างกัน 
 
 
ตารางที่  12  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาต่างเพศ 
 
          เพศ            n             X          SD           t                     Sig  
 
         ชาย           69        3.886       0.659       1.076     0.283 
         หญิง         120        3.778       0.663 
 
  
 จากตารางที่  12  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาเพศชายและ 
เพศหญิงไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  13  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาของนักศึกษา 
        ต่างเพศ 
 
         เพศ              n               X  SD                t          Sig 
 
        ชาย             69           3.979             0.542            0.114        0.909 
        หญิง           120           3.969             0.565 
 
  
 จากตารางที่  13  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันของนักศึกษาเพศชายและ
เพศหญิงไม่แตกต่างกัน 
 
 
ตารางที่  14  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษาต่างอายุ 
 
     แหล่งความแปรปรวน  df          SS                   MS               F                   Sig 
 
 ระหว่างอายุ    3       0.186    0.062           0.250       0.861 
 ภายในอายุ            185     45.737    0.247  
 
      รวม            188     45.923 
 
 จากตารางที่  14  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษาที่มีอายุต่างกัน  
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  15  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาต่างอายุ  
  
     แหล่งความแปรปรวน  df          SS                    MS                F      Sig 
 
           ระหว่างอายุ  3       0.270    0.090            0.203   0.895 
           ภายในอายุ          185     82.051    0.444 
 
   รวม          188     82.320 
 
 จากตารางที่  15 พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาที่มีอายุต่างกัน  
ไม่แตกต่างกัน 
 
 
ตารางที่  16  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาของนักศึกษา 
        ต่างอายุ 
 
     แหล่งความแปรปรวน  df           SS                  MS               F                  Sig 
 
 ระหว่างอายุ   3        0.874     0.291            0.943      0.421 
 ภายในอายุ           185      57.112     0.309 
 

     รวม           188      57.985 
   
  จากตารางที่  16  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันของนักศึกษาที่มีอายุต่างกัน  
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  17  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษาต่างที่อยู่ 
 
     แหล่งความแปรปรวน  df           SS                  MS                 F          Sig 
 
  ระหว่างที่อยู่   4        0.480    0.120             0.486        0.746 
  ภายในที่อยู่           184      45.443    0.247 

 
       รวม            188      45.923 

 
 จากตารางที่  17  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาต่างที่อยู่  ไม่
แตกต่างกัน 
 
 
ตารางที่  18  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาต่างที่อยู่ 
 
     แหล่งความแปรปรวน              df            SS        MS                   F            Sig 
 
             ระหว่างที่อยู่               4         0.467      0.117  0.262          0.902 
             ภายในที่อยู่           184       81.853      0.445 
 
       รวม                        188       82.320 
 
 จากตารางที่  18  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาต่างที่อยู่ ไม่
แตกต่างกัน 
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ตารางที่  19  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาของนักศึกษา  
                    ต่างที่อยู่ 
 
     แหล่งความแปรปรวน  df          SS                     MS                   F           Sig 
 

ระหว่างที่อยู่   4       1.581      0.395 1.289         0.276 
ภายในที่อยู่           184     56.405      0.307 

 
       รวม            188     57.985 
 
 จากตารางที่  19  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันของนักศึกษาต่างที่อยู่  
ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
ตารางที่  20  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษาต่างวุฒิ 
                     การศึกษา 
 
            วุฒิการศึกษา            n          x                SD             t                     Sig 
 

ปริญญาตรี         155     4.019              0.496         1.103      0.271 
ปริญญาโท           34     4.123              0.484 

 
  

จากตารางที่  20  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษาต่างวุฒิการศึกษา
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  21  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาต่างวุฒิ 
                     การศึกษา 
 
            วุฒิการศึกษา             n          X                 SD               t         Sig 
 

ปริญญาตรี          155      3.775  0.666           1.908       0.058 
ปริญญาโท            34      4.012              0.615 

 
  

จากตารางที่  21  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาต่างวุฒิการศึกษา 
ไม่แตกต่างกัน 
 
 
ตารางที่  22  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาของนักศึกษา 

       ต่างวุฒิการศึกษา 
 
            วุฒิการศึกษา              n           X                  SD                    t           Sig 
 

ปริญญาตรี           155        3.926      0.545  2.508          0.013 
  ปริญญาโท             34        4.186      0.559 
 
  

จากตารางที่  22  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันของนักศึกษาต่างวุฒิการศึกษา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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ตารางที่  23  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษาต่างปีที่   
                    ศึกษา 

     แหล่งความแปรปรวน      df   SS           MS                F          Sig 

       ระหว่างปีการศึกษา       3            1.302        0.434  1.799        0.149 
       ภายในปีการศึกษา   185          44.621        0.241 
 
    รวม    188          45.923 
  
 จากตารางที่  23  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษาต่างปีที่ศึกษา  
ไม่แตกต่างกัน 
 
 
ตารางที่  24  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาต่างปีที่ศึกษา 
 
     แหล่งความแปรปรวน      df               SS          MS      F           Sig 
 
      ระหว่างปีการศึกษา       3            0.585        0.195   0.441         0.724 
      ภายในปีการศึกษา   185          81.736        0.442 
 
     รวม   188          82.320 
 
 จากตารางที่  24  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาต่างปีที่ศึกษา  
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  25  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาของนักศึกษา 
       ต่างปีที่ศึกษา 
 

     แหล่งความแปรปรวน     df              SS        MS                   F                Sig 
 
       ระหว่างปีการศึกษา      3           3.522             1.174              3.988           0.009 
       ภายในปีการศึกษา  185         54.463             0.294 
  
     รวม               188         57.985 
 
 จากตารางที่  25  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันของนักศึกษาต่างปีที่ศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
 
 
ตารางที่  26  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษา 
                    ต่างคณะ/สาขา 
 
     แหล่งความแปรปรวน    df                    SS                   MS                  F                Sig 
 
       ระหว่างคณะ/สาขา     5         2.077       0.415             1.734           0.129 
       ภายในคณะ/สาขา                  183       43.846       0.240 
 
     รวม                           188       45.923 
 
 จากตารางที่  26  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษาต่างคณะ/สาขา 
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  27  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษา 
                    ต่างคณะ/สาขา 
 
     แหล่งความแปรปรวน      df              SS         MS         F           Sig 
 
       ระหว่างคณะ/สาขา        5           2.256       0.451            1.031         0.401 
       ภายในคณะ/สาขา   183         80.064       0.438 
 
    รวม    188         82.320 
 

จากตารางที่  27  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาต่างคณะ/สาขา  
ไม่แตกต่างกัน 
 
 
ตารางที่  28  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาของนักศึกษา 

       ต่างคณะ/สาขา 
 
     แหล่งความแปรปรวน    df             SS         MS      F               Sig 
 
       ระหว่างคณะ/สาขา     5          4.599       0.920  3.153        0.009 
       ภายในคณะ/สาขา             183        53.386       0.292 
 
      รวม              188        57.985 
 
 จากตารางที่  28  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาของนักศึกษา 
ต่างคณะ/สาขา แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตารางที่  29  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษา 
                    ต่างทุนที่ได้รับ 
 
     แหล่งความแปรปรวน                 df             SS        MS                   F           Sig 
 
      ระหว่างทุนที่ได้รับ      5          1.762      0.352              1.460         0.205 
      ภายในทุนที่ได้รับ              183        44.161      0.241 
 
   รวม               188        45.923 
 
 จากตารางที่  29  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษาต่างทุนที่ได้รับ  
ไม่แตกต่างกัน 
 
 
ตารางที่  30  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกาต่างทุนที่ได้รับ 
 
     แหล่งความแปรปรวน     df             SS         MS       F            Sig 
 
      ระหว่างทุนที่ได้รับ      5          4.424       0.885              2.078          0.070 
      ภายในทุนที่ได้รับ              183         77.897       0.426 
 

   รวม               188         82.320 

 จากตารางที่  30  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาต่างทุนที่ได้รับ 
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  31  แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาของนักศึกษา 
       ต่างทุนที่ได้รับ 

 
     แหล่งความแปรปรวน                 df             SS          MS     F          Sig 
 
       ระหว่างทุนที่ได้รับ     5           3.936        0.787  2.665        0.024 
       ภายในทุนที่ได้รับ             183         54.049        0.295 
 
      รวม              188         57.985 
 
 จากตารางที่  31  พบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาของนักศึกษา 
ต่างทุนที่ได้รับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง แรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
1.  สรุปผลกำรวิจัย 
 
 1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง
ร้อยละ 63.50 เพศชายร้อยละ 36.50 นักศึกษามีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.70 
และมีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.10 นักศึกษามีที่อยู่ปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร
มากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 68.80 นักศึกษาใช้วุฒิปริญญาตรีเข้าศึกษามากกว่าวุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาตรี
ร้อยละ 82.0 วุฒิปริญญาโท ร้อยละ 18.0 นักศึกษาส่วนใหญ่ก าลังศึกษาเป็นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 58.20 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาส่วนใหญ่
ไม่ได้รับทุน คิดเป็นร้อยละ 43.40  
 
 2.  แรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.494  การได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเป็นแรงจูงใจและ
ความต้องการด้านส่วนตัวของนักศึกษามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.597 
รองลงมาคือ การมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.629 
      แรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.662  ความมั่นคงก้าวหน้าด้านอาชีพเป็นแรงจูงใจและ
ความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.818 
รองลงมาคือ ความเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.04 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.821 
      แรงจูงใจและความต้องการสถาบันการศึกษาของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 3.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.555  ชื่อเสียงคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นแรงจูงใจ
และความต้องการด้านสถาบันการศึกษามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.691 
รองลงมาคือ หลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานที่ท าหรือจะท าในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.19 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.762 
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 3.  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ และด้านสถาบัน 
การศึกษาระหว่างนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง ระหว่างนักศึกษาที่มีอายุต่างกัน และระหว่างนักศึกษา
ที่มีที่อยู่ต่างกัน นักศึกษามีแรงจูงใจและความต้องการทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
      ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ ระหว่างนักศึกษา
ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ระหว่างปีที่ศึกษาต่างกัน ระหว่างคณะ/สาขาต่างกัน และระหว่างทุนที่ได้รับ
ต่างกัน นักศึกษามีแรงจูงใจและความต้องการทั้ง 2 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
      ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา ระหว่างนักศึกษาที่
มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ระหว่างปีที่ศึกษาต่างกัน ระหว่างคณะ/สาขาต่างกัน นักศึกษามีแรงจูงใจและ 
ความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบัน 
การศึกษา ระหว่างนักศึกษาที่ได้รับทุนต่างกัน นักศึกษามีแรงจูงใจและความต้องการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
2.  อภิปรำยผล 
 
 1.  การศึกษาพบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีแรงจูงใจในการศึกษาของ โรเจอร์ (Rogers) (อ้างถึงใน สุวัฒน์  วัฒนวงศ์ 2544) พบว่า
แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง เป็นการสนองความต้องการส่วนบุคคลของผู้ใหญ่ และจากข้อมูลจาก
การส ารวจในประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดท าโดยสถาบันการศึกษาผู้ใหญ่แห่งชาติ (National Institute for 
Adult Education [NIAE] 1971) ปรากฎว่า นักศึกษาผู้ใหญ่มากว่าร้อยละ 40 บอกเหตุผลในการเรียนว่า 
เพราะต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความสนใจให้มากขึ้น ซึ่งพบว่าผู้เรียนที่เข้ามาเรียน
ด้วยแรงจูงใจประเภทนี้จะเป็นหญิงมากกว่าชาย ในส่วนนักศึกษามีอายุระหว่าง 20 – 29 ปีมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจการศึกษาของโรเจอร์ พบว่าแรงจูงใจด้านอาชีพเป็นแรงจูงใจที่มี
ความส าคัญในการท าให้ผู้ใหญ่แสวงหาความรู้ โดยการเข้าศึกษาต่ออีกคร้ัง โดยเฉพาะผู้ใหญ่วัยต้น 
ซึ่งเหตุผลหนึ่งก็เพราะจะช่วยส่งเสริมโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ปฎิบัติอยู่ จากการส ารวจ
ข้อมูลในประเทศอังกฤษของสถาบันการศึกษาผู้ใหญ่แห่งชาติ ปรากฎว่าประมาณเกือบร้อยละ 10 
ของนักศึกษาให้ข้อมูลว่า การเข้ามาเรียนด้วยความมุ่งหวังเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการงานและ
อาชีพ เพื่อจะได้หางานง่ายขึ้นและสอดคล้องกับ ปฐม นิคมานนท์ (2528) พบว่าวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
หรือคนหนุ่มสาวเข้าเรียน เพราะต้องการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านอาชีพและด้านความรู้ สอดคล้องกับ 
ดุ๊ก (Duke et al. 1990) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเหตุผลการเข้าศึกษาต่อของผู้ใหญ่ที่ก าลังเรียนอยู่
พบว่า อายุ เพศ และสถานภาพทางสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าเรียน โดยเฉพาะด้านเพศนั้น  
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พบว่าเพศหญิงให้ความส าคัญกับเหตุผลส่วนตัว ส่วนเพศชายให้ความส าคัญด้านเพื่อท าหน้าที่ให้ดี
ขึ้น ด้านอายุพบว่าผู้ที่อายุสูงให้ความส าคัญกับความรู้ ส่วนผู้ที่อายุน้อยให้ความส าคัญด้านส่วนตัว  
สอดคล้องกับ สุขนิตย์  จันทร์ตรี (2544) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ระบบพิเศษของนิสิตศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการจัดการการศึกษา ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการเรียนเพื่อรู้ พบว่า แรงจูงใจ
ในการศึกษาต่อโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับสูง นิสิตที่มีความแตกต่างในด้านเพศ อายุ และ
สถานภาพสมรสมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อโดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน แต่นิสิตเพศหญิงมี
แรงจูงใจเข้าศึกษาต่อมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05  นอกจากนี้สอดคล้อง
กับ สุทิน  นพเกต (2534) ได้ให้ทัศนะในกรณีที่มีผู้ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทกันมากเกิน
ความคาดหมายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่า การศึกษาต่อระดับปริญญาโทเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งใน
สังคมปัจจุบัน เป็นเร่ืองของนักศึกษาที่พยายามจะพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ท าให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงานได้ 
 
 2.  การศึกษาพบว่าแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ และด้านสถาบัน 
การศึกษาของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ ด้านสถาบันการศึกษา และด้านอาชีพตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ สุภัททา  ปิณฑะ
แพทย์ (2542) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการศึกษาว่าแรงจูงใจเกิดจากความต้องการความสุขส่วนตัว 
มนุษย์มีความต้องการหาความสุขให้กับตนเอง หลีกหนีความไม่พึงพอใจ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ อุษณีย์  จงสุกใส (2545) ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า แรงจูงใจต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี 5 ด้าน คือ แรงจูงใจด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านสถาบัน ด้านอิทธิพลทางสังคม
และเศรษฐกิจ ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการเรียนเพื่อรู้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านการเรียนเพื่อรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านสถาบัน ส่วนด้านอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจ
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ จิราภรณ์  ไหวดี (2541) ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2540 ในด้านสถาบัน 
ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลและสื่อ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านหลักสูตร
หรือสาขาวิชา และด้านทั่วไปพบว่า มีแรงจูงใจด้านการชักจูงจากบุคคลและสื่ออยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนแรงจูงใจด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก การจัดล าดับความส าคัญของแรงจูงใจการเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกคือด้านเหตุผลส่วนตัว สอดคล้อง
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กับการศึกษาของ เปรมจิต  ศิริสานต์ (2542) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาองค์ประกอบของแรงจูงใจใน
การศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจ  
ด้านการพัฒนาตนเองตามสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการพัฒนางานในอาชีพ  
ที่ท าอยู่ และด้านการยอมรับในสถาบัน ด้านความก้าวหน้าของชีวิต ด้านความต้องการการศึกษา
ตลอดชีวิต ด้านการพัฒนาตนเองตามค่านิยมของสังคม ด้านลักษณะเฉพาะของสถาบันที่เอ้ืออ านวย
ต่อการศึกษา ด้านต้องการเป็นแบบอย่างใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ตามล าดับ สอดคล้องกับ  
รังสรรค์  แสงสุขและคณะ (2544) ได้ศึกษาเร่ืองเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า เหตุจูงใจ 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านลักษณะสถาบัน ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ ด้านความสนใจของตัวเอง และ 
ด้านการท าความต้องการของผู้อ่ืน พบว่า นักศึกษามีเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีเหตุจูงใจด้านลักษณะสถาบันอยู่ในระดับมากที่สุด และมีเหตุจูงใจใน
ระดับรองลงมา ได้แก่ ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ และด้านความสนใจของตนเอง ส่วนเหตุ
จูงใจด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง  

     นอกจากนี้ สอดคล้องกับ Carter (อ้างถึงใน เปรมจิต  ศิริสานต์ 2542) ได้ศึกษาแรงจูงใจ
ในการเข้าศึกษาต่อปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยเทมเพิล (Temple University)  
เมืองเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania) พบว่า มีแรงจูงใจ 6 ประการ ในการเข้าศึกษาต่อ คือ ความตั้งใจ  
ความต้องการได้รับการยอมรับ ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ความสะดวกสบาย ด้านสถานะ  
ทางการศึกษา และการคาดหวังด้านอาชีพ 

 
3.  การเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ และด้านสถาบัน 

การศึกษา ระหว่างนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง ระหว่างนักศึกษาที่มีอายุต่างกัน และระหว่าง
นักศึกษาที่มีที่อยู่ต่างกัน นักศึกษามีแรงจูงใจและความต้องการทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับ สุขนิตย์  จันทร์ตรี (2544) ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อรับปริญญาโทระบบพิเศษ
ของนิสิตศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการ
การศึกษา ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการเรียนเพื่อรู้ พบว่านิสิตที่มีความแตกต่าง
ในด้านเพศ อายุ มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อโดยรวมและทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้อง
กับ  รังสรรค์  แสงสุข และคณะ (2544) ได้ศึกษาเร่ืองเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ทั้ง 5 ด้าน คือ 
ด้านลักษณะสถาบัน ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ ด้านความสนใจของตนเอง และด้านการท า
ตามความต้องการของผู้อ่ืน พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ
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บัณฑิตศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านลักษณะสถาบันและด้านการ
ท าตามความต้องการของผู้อื่น นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิต
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้านไม่สอดคล้องกับ อุษณีย์  จงสุกใส (2545) 
ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลยัมหิดล 
5 ด้าน คือ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านสถาบัน ด้านอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการประกอบ
อาชีพ ด้านการเรียนเพื่อรู้ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันและมีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือก  
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทโดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

     ข้อค้นพบผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ ระหว่าง
นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ระหว่างปีที่ศึกษาต่างกัน ระหว่างคณะ/สาขาต่างกัน และระหว่าง
ทุนที่ได้รับต่างกัน นักศึกษามีแรงจูงใจและความต้องการทั้ง 2 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษา
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ รังสรรค์  แสงสุข และคณะ (2544) ได้ศึกษาเร่ืองเหตุจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
5 ด้าน คือ ด้านลักษณะสถาบนั ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ ด้านความสนใจของตัวเอง และ
ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน พบว่านักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาที่ต่างกัน
มีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการประกอบอาชีพ และด้านความสนใจ
ของตัวเอง 

     นอกจากนี้ข้อค้นพบผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษา 
ระหว่างนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ระหว่างปีที่ศึกษาต่างกัน ระหว่างคณะ/สาขาต่างกัน 
นักศึกษามีแรงจูงใจและความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และแรงจูงใจ
และความต้องการด้านสถาบันการศึกษาระหว่างนักศึกษาที่ได้รับทุนต่างกัน นักศึกษามีแรงจูงใจ
และความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ รังสรรค์  แสงสุข 
และคณะ (2544) ได้ศึกษาเร่ืองเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะสถาบัน ด้านสังคม 
ด้านการประกอบอาชีพ ด้านความสนใจของตัวเอง และด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน 
พบว่านักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่ต่างกัน มีเหตุจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านลักษณะ
สถาบัน 
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3.  ข้อเสนอแนะ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
         3.1.1  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัว

ในระดับมาก โดยการได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น การมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นเป็นแรงจูงใจ
และความต้องการในระดับมากที่สุด และระดับรองลงมาตามล าดับ มหาวิทยาลัยจึงควรตระหนัก
และให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และ  
มีประสบการณ์จากการเรียนรู้ให้มากที่สุด 

        3.1.2  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพใน
ระดับมาก โดยความมั่นคงก้าวหน้าด้านอาชีพเป็นแรงจูงใจและความต้องการด้านอาชีพมากที่สุด
มหาวิทยาลัยจึงควรเปิดสอนคณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
โดยมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและความสามารถในวิชาการ 
และวิชาชีพดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งน าความรู้สู่การปฏิบัต”ิ 

        3.1.3  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มีแรงจูงใจ
และความต้องการด้านสถาบันการศึกษาในระดับมาก โดยชื่อเสียงคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็น
แรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษามากที่สดุ ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงควรตระหนักและ
ค านึงถึงปัจจัยดังกล่าว เพื่อรักษาชื่อเสียงและด ารงไว้ซึ่งสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
         3.2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจและความต้องการในการเข้าศึกษาต่อ
กับกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อจะได้น าผลการวิจัยมา
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในคร้ังนี้ 
         3.2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างแรงจูงใจและความต้องการ
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและของมหาวิทยาลัยเอกชน 
          3.2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หลังจากส าเร็จการศึกษา 
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บรรณำนุกรม 
 
กุญชรี  ค้าขาย (2540) จิตวิทยำกำรเรียนกำรสอน DESKTOP ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9119  

เทคนิคพร้ินต้ิง กรุงเทพมหานคร 
จิราภรณ์  ไหวดี (2541) แรงจูงใจในกำรศึกษำต่อระดับปริญญำโทของนิสิตมหำวิทยำลัย 
 มหำสำรคำม ปีกำรศึกษำ 2540  วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต  

(เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาสารคาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เจริญ  บุญทศ (2544) มูลเหตุจูงใจในกำรเข้ำเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
 ของนักศึกษำ โรงเรียนมหำวชิรำลงกรณ์รำชวิทยำลัย รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาสารคาม บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เจือจันทร์  จงสถิตอยู่ (2525) ความต้องการทางการศึกษา โอกาสและการเลือก  
วำรสำรกำรศึกษำแห่งชำติ 16 (2) หน้า 11 – 17 

ชาติชาย  พิทักษ์ธนาคม (2544) จิตวิทยำกำรเรียนกำรสอน ภาควิชาปริยัติธรรมและ 
 จริยศึกษา คณะครุศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 

ราชวิทยาลัย  
ชุติมา  สัจจานันท์ (2538) แรงจูงใจและควำมต้องกำรของนักศึกษำในกำรศึกษำหลักสูตร 

แขนงวิชำสำรนิเทศศำสตร์ นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ณัฐวุฒิ  ธรรมกุลมงคล (2534) องค์ประกอบด้ำนแรงจูงใจในกำรเข้ำเรียนของนักศึกษำในโรงเรียน 
อำชีวศึกษำเอกชนประเภทนอกระบบ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ทัศนีย์  ชาติไทย (2552) แรงจูงใจของนักศึกษำในเรือนจ ำและทัณฑสถำนท่ีเข้ำศึกษำต่อ 
 ระดับปริญญำตรี ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช นนทบุรี  

ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ทิพยวรรณ  นพวงศ์ ณ อยุธยา (2526) เรียนเพื่ออะไร วิทยำจำรย์ 4, หน้า 2 – 36 
ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล (2539) จิตวิทยำและสังคมวิทยำพื้นฐำนเพื่อกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 หน่วยท่ี 6 แรงจูงใจและควำมต้องกำรกับกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ นนทบุรี 
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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ทรงวุฒิ  วัฒนเขจร (2533) องค์ประกอบท่ีจูงใจในกำรเข้ำเรียนของนักศึกษำนอกโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษำ ประเภทท่ีเรียนด้วยตนเองในกรุงเทพมหำนคร  
ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

นันทา  ศรีส่งทรัพย์ (2545) แรงจูงใจในกำรตัดสินใจเรียนวิชำเอกธุรกิจศึกษำของนิสิต 
 ปริญญำโท มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สารนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต 

(ธุรกิจศึกษา) กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
นิธิมา  สังคหะ (2547) แรงจูงใจในกำรเลือกเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรีของนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

บุรณี  ทรัพย์ถนอม (2548) แรงจูงใจในกำรเลือกเรียนคณะบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี 
 ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร วิทยำเขตพณิชยกำรพระนคร 
 กรุงเทพมหานคร วารสารวิจัยและฝึกอบรม (พฤษภาคม - สิงหาคม) 8(3) 
ปฐม  นิคมานนท์ (2528) กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (พิมพ์คร้ังที่ 4) กรุงเทพมหานคร  

ส านักพิมพ์ทิพย์อักษร 
ปรเมศวร์  โพธคลาย (2541) แรงจูงใจในกำรเลือกเข้ำศึกษำต่อวิทยำลัยนำฏศิลป์ในภำคตะวันออก 

เฉียงเหนือ วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประชา  อ่อนรักษา (2542) องค์ประกอบท่ีเป็นแรงจูงใจในกำรเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย 

รำมค ำแหง วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปิยะนุช  ขันสาครกิตติ (2549) แรงจูงใจในกำรศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา)  

กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เปรมจิต  ศิริสานต์ (2542) องค์ประกอบของเหตุจูงใจในกำรศึกษำต่อของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) 
กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

เปรมชัย  สโรบล (2542) เหตุจูงใจในกำรศึกษำต่อโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
ของนักเรียนเตรียมทหำร ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) 
กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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พระมหาแมนชัย  ค าสี (2547) แรงจูงใจของนักศึกษำในกำรเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรีใน 
มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยานิพนธ์  
การศึกษามหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พจน์  สะเพียรชัย (2526) การศึกษากับการพัฒนาเยาวชน วำรสำรกำรศึกษำแห่งชำติ 17 (2)  
หน้า 7 – 35  

พจมาศ  กาญจนสุนทร (2547) กำรศึกษำแรงจูงใจกำรเลือกเรียนวิชำชีพครูของนิสิต  
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต 
(การอุดมศึกษา) กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พรรณราย  ประสิทธิ์นราพันธุ์ (2547) ศึกษำเหตุจูงใจในกำรเลือกเรียนสำขำวิชำกำรบริหำร 
 กำรศึกษำของนิสิตระดับปริญญำโท มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญานิพนธ์ 
 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พัชนีญา  วิเชียร (2547) เหตุจูงใจในกำรศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำในโครงกำรบริกำรวิชำกำรภำยนอก  

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ปริญญานิพนธ์ การศกึษามหาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) กรุงเทพมหานคร 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ (2540) จิตวิทยำกำรศึกษำ งานเอกสารการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
พล  เหลืองรังษี (2546) ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจในกำรเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรีของ 

นักศึกษำชั้นปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2546 สถำบันรำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ วิทยานิพนธ์ 
ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ภุมรี  อบมลี (2544) ปัจจัยจูงใจในกำรศึกษำต่อระดับปริญญำโทของนิสิตบัณฑิตศึกษำ 
 หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยานิพนธ์การศึกษา 
 มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2551) จำกวันวำน สู่...กำลปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร 

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
มนตรี  เกิดมีมูล (2539) ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมต้องกำรศึกษำต่อที่คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
 กรณีศึกษำนักศึกษำหลักสูตรภำคพิเศษ คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ ปริญญานิพนธ์ 
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ยุทธนา  ธรรมเจริญ (2536) พฤติกรรมผู้บริโภค หน่วยท่ี 5 ควำมต้องกำร กำรจูงใจ  
บุคลิกภำพกับพฤติกรรมผู้บริโภค นนทบุรี สาขาวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รังสรรค์  แสงสุข และคณะ (2544) รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองเหตุจูงใจในกำรศึกษำต่อระดับ 
บัณฑิตศึกษำของนักศึกษำปริญญำโท สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ  
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รัชนีวรรณ  สีนะวัฒน์ (2546) กำรศึกษำปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจของผู้ช่วยทันตแพทย์ในกำรเลือก 
เข้ำศึกษำต่อหลักสูตรประกำศนียบัตรสำธำรณสุข (ทันตสำธำรณสุข) วิทยำลัย 
กำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน  
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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