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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์พ่ือศึกษาเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จ าแนกตามเพศ อายุ และหลักสูตรท่ีก าลังศึกษา
ในคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 จ านวน 360 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.9 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ
ในแต่ละด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืนท่ีนักศึกษามีเหตุจูงใจอยู่ ใน
ระดับปานกลาง นักศึกษาชายและหญิงมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านและโดยรวมไม่แตกต่าง กัน 
นักศึกษาท่ีมีอายุต่างกันมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา
ในหลักสูตรต่างกันมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: เหตุจูงใจ / การเข้าศึกษา / มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
Abstract 

The research objectives of this study were to study Inspirational factors in continuing 
studies of the bachelor’s degree students at faculty of management sciences and information 
technology, Nakhon Phanom University. They were classified by gender, age and fields of study. 
The samples used in this study were 1st year students. The instrument for data collection was a 5 
point rating-scale questionnaire containing 25 questions with reliability of 0.9. The statistics 
methods used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. The results 
revealed Inspirational factor of students to study in each and every field are high. Except for the 
needs of others, the motivation of the students was at a moderate level. Male and female students 
are motivated to study in each side, and overall is not difference. Students of different ages were 
no significant motivations. Students who are studying in different fields have no significant 
motivations for further study. 
Keywords: inspirational / studies / Nakhon Phanom University 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาเก่ียวพันโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพ ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดอัตราการการแข่งขันท่ีสูงข้ึนทุกวัน ดังนั้นการศึกษาเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องเตรียมบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สร้างสรรค์ พัฒนาคน
ให้มีคุณภาพเพ่ือเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นกระบวนการท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือส่งเสริมและ
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พัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ให้ได้ดีข้ึน เร็วข้ึน ใช้ประโยชน์ในชีวิตได้มากข้ึน มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาท่ีมีบทบาท
ส าคัญในทุกประเทศ เป็นแหล่งท่ีให้ความรู้และพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ เพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะออกไปอยู่ใน
สังคมได้เป็นอย่างดี นับจากอดีต จนถึงปัจจุบัน และก าลังก้าวสู่อนาคต การศึกษายังคงเป็นกลไกหลักของการพัฒนา
คนและพัฒนาประเทศท่ีเช่ือมโยงกับการเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม มีวิวัฒนาการของศาสตร์ต่างๆ อย่างไม่หยุดย้ัง ด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์ท่ีผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และกระบวนการศึกษา และการศึกษานั่นเองท่ีหวนกลับมาพัฒนาศาสตร์แต่ละศาสตร์เป็นวงจรต่อเนื่องกันไป
เป็นวัฏจักร 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นการศึกษาท่ีสูงข้ึนต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษา มีความ
มุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เฉพาะทางเพ่ิมมากข้ึนในระดับท่ีสูง ข้ึน การศึกษาต่อส่วนของบุคคลท่ีมีความ
ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนี้ เป็นบุคคลท่ีต้องการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะของตนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
ซ่ึงจะท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ เหตุจูงใจในเร่ืองดังกล่าวคือ ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
อายุ และการศึกษาท่ีได้รับ นับว่าทุกเร่ืองเป็นส่ิงส าคัญ แต่ข้อเท็จจริงท่ีส าคัญอย่างย่ิงคือความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ท่ีจะเข้าเรียนกับความรู้ หรือการศึกษาท่ีได้เรียนมาก่อน ค ากล่าวข้างต้นเป็นไปในท านองเดียวกันกับผลวิจัยของ
อดุลย์ วิริยเวชกุล (2542, หน้า 27-36) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลเข้าศึกษาต่อก็เพ่ือท่ีจะได้รับความรู้ความสามารถ 
ตลอดจนทักษะท่ีเหมาะสมกับปริญญาท่ีแต่ละบุคคลเข้ามาศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถหางานท าไ ด้
ตรงกับความรู้ความสามารถหรือทักษะท่ีตนได้เรียนมา นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาวิเคราะห์เหตุจูงใจในการศึกษา
ต่อและแสดงข้อคิดเห็นไว้ว่า เหตุจูงใจในการศึกษาของบุคคลในแต่ละระดับจะแตกต่างกันตามวัย โอกาส และปัจจัย
อ่ืนๆ  อีกหลายด้าน นอกจากนี้เหตุจูงใจในการศึกษาต่ออาจจะมุ่งประเด็นไปสู่ผลทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ เช่น เรียน
ในสาขาท่ีหางานง่าย มีรายได้ดี และท่ีส าคัญคือ ต้องเป็นงานประเภทท่ีตนมีใจรักและชอบท่ีจะท าด้วยเป็น ต้น 
บางคร้ังการเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆ ของผู้เรียนมักข้ึนอยู่กับค่านิยมของ พ่อ แม่ พ่ี น้อง เพ่ือน โดยไม่ค านึงถึง
ความสามารถของผู้เรียน ส าหรับการสนับสนุนของครอบครัว ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมักพยายามส่งเสีย
บุตรหลานให้เรียนต่อในระดับสูงสุดเท่าท่ีสติปัญญาจะเอ้ืออ านวยให้เรียนได้ อาจเรียนจนถึงระดับปริญญาเอก ส่วน
ครอบครัวใดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีไม่อาจส่งบุตรหลานให้เรียนถึงระดับอุดมศึกษาได้ ก็จ าเป็นต้องให้ไปประกอบ
อาชีพช่วยเหลือครอบครัวก่อน เมื่อมีโอกาสในภายหน้าและถ้ามีความสนใจจึงจะกลับเข้าไปศึกษาต่อใหม่ ก็มักจะ
เลือกเรียนในส่ิงท่ีตนสนใจและเพ่ือเพ่ิมพูนวิทยฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย (วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย, 2544, หนา้ 
21-22) 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เ ร่ิมจัดการเรียนในระดับ
ปริญญาตรีข้ึนในปีการศึกษา2550 ปัจจุบันมีหลักสูตรท้ังหมด 4 หลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
กีฬา และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) สาขาวิชาการบัญชี แต่หลักสูตรท่ีเปิดสอนในปี 2559 นั้นพบว่าจ านวน
ผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าวิจัยเร่ือง เหตุจูงใจและความต้องการศึกษา
ต่อในคณะคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ได้มีผู้ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับเหตุจูงใจไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการ (Hierarchy 
of Needs Theory) ของมาสโลว์ โดยอธิบายว่ามนุษย์จะมีความต้องการจากระดับพ้ืนฐานไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึน (สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2544, หน้า 160 – 161 อ้างอิงจาก Maslow, 1970, หน้า 35 - 47) ดังนั้น ทฤษฎีของมาสโลว์จะ
กล่าวถึงความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์โดยล าดับความต้องการจากต่ าสุดไปสูงสุด 5 ล าดับ คือ ความต้องการ
ทางร่างกาย ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่  
ความต้องการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า และความต้องการท่ีรู้จักและพัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพของตน 
(อาภรณ์ เช่ียวชาญเกษตร, 2551, หน้า 15) รูปแบบของการจูงใจท่ีนิยมกันมากคือ ทฤษฎีการจูงใจมาสโลว์ และ
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (The Maslow Motives and The Herzberg /two-Factors Theory) (อ้างถึง
ใน ชัชรี นฤทุม, 2545) ซ่ึงมุ่งท่ีความรู้สึกหรือภาวะภายในจิตใจมากกว่าส่ิงท่ีแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



891 
 

ปัจจุบันนี้องค์การต่างๆ  มักมีวิธีการจูงใจ โดยมุ่งไปท่ีลักษณะของการท างานนอกเหนือไปจากการจูงใจข้ันพ้ืนฐานท่ี
เป็นค่าจ้างหรือเงินเดือน (ประดิษฐ์พงศ์ โตธรรมเจริญ, 2555, หน้า 18) 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ศึกษาเร่ืองความหมายของเหตุจูงใจไ ว้ดังนี้ (มุกดา ศรียงค์ และคนอ่ืนๆ , 2539, หน้า 
255) กล่าวว่า เหตุจูงใจหรือ Motive หมายถึง สภาวะท่ีเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีเหตุจูงใจนั้นต้องการการจูงใจ หรือ Motivation หมายถึง กระบวนการของการน าปัจจัยต่างๆ  ท่ี
เป็นเหตุจูงใจมากระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือเงื่อนไขท่ีผู้จูง ใจ
ต้องการ ซ่ึงปัจจัยท่ีน ามากระตุ้นนั้นอาจจะเป็นส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ท่ีมาเร้า คือ จูงใจและผลักดันให้บุคคลเกิด
ความต้องการในเบ้ืองต้น และความต้องการนี้จะเป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดเป็นภาวะของเหตุจูงใจโดยท่ีเหตุจูงใจจะอยู่ใน
สภาวะท่ีไม่หยุดนิ่ง (dynamic) และจะเป็นกระบวนการ (process) ท่ีเ กิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ท้ังนี้เ พ่ือให้สภาพ
ร่างกายของมนุษย์เราเกิดความสมดุล (homeostasis) ซ่ึงสภาวะความสมดุลจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างให้ บุคคล
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามท่ีบุคคลนั้นคาดหวังไว้ (ไทย ทิพย์สุวรรณกุลม, 2539, หน้า 211) กล่าว
ว่า แรงจูงใจ ได้มีผู้ให้นิยามไว้หลายท่าน แต่นิยามท่ีมีความครอบคลุมมากท่ีสุดนั้น เป็นนิยามตามปทานุกรมศัพท์
ทางจิตวิทยาท่ีเขียนโดย โฮแรซ บี อิงลิช และเอวา แชมป์เนย์ อิงลิช (English & English, 1970) ซ่ึงนิยามไว้ 3 
ลักษณะคือ 1) แรงจูงใจเป็นตัวแปรท่ีอยู่ภายในของบุคคลซ่ึงควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ  ความหมาย
ในแนวนี้ เ ป็นเร่ืองเก่ียวกับสัญชาติญาณ 2 ) แรงจูงใจเป็นกระบวนการเชิงทฤษฎีท่ีมากระตุ้นให้บุคคลส่งพลัง
ตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงการตอบสนองดังกล่าวจะเด่นกว่าการตอบสนองอ่ืนๆ  ท่ีอยู่ในสภาพการณ์
เดียวกัน 3) แรงจูงใจเป็นแรงท่ีเกิดจากกิจกรรมซ่ึงถูกบุคคลน ามาใช้เพ่ือกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ  
ออกมาตามท่ีบุคคลแรกต้องการ 

อาจจะกล่าวได้ว่า เหตุจูงใจหมายถึงปัจจัยใดๆ ก็ตามท่ีมากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา 
รวมถึงการท่ีบุคคลถูกแรงกระตุ้นหรือส่ิงเร้า ซ่ึงส่ิงเร้านี้อาจเกิดจากภายในตัวบุคคลนั้นๆ หรือแรงกระตุ้นภายนอก 
ซ่ึงอาจเกิดจากตัวบุคคลหรือสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยแห่งความต้องการพ้ืนฐาน ซ่ึงมีผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
บางอย่างเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จหรือเป้าหมายตามท่ีก าหนด 
 ในการศึกษาสาเหตุท่ีเกิดแรงจูงใจ ได้มีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ (อารี พันธ์มณี, 2546, หน้า 272) กล่าวว่า พฤติกรรม
อันเกิดจากแรงจูงใจ เกิดข้ึนจากความต้องการและแรงขับ ท าให้เกิดแรงจูงใจมีผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรม แต่
บางคร้ังพบว่าพฤติกรรมท่ีควรเหมือนกลับมีความแตกต่างกันท้ังๆ ท่ีแรงขับชนิดเดียวกัน เนื่องมาจากสาเหตุ 2 
ประการคือ 1) ความต้องการท่ีเกิดจากภายในอินทรีย์ ได้แก่ ความต้องการทางสรีระ หรือความต้องการทางชีวภาพ
ต่างๆ  2) ความต้องการท่ีเกิดจากภายนอกอินทรีย์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลของสังคม  
 ในส่วนของการศึกษาเร่ืองความส าคัญของเหตุจูงใจ มีผู้ศึกษาไว้มากเช่นกัน (จินตนา บิลมาศ และพรรณี 
บุญประกอบ, 2549 ) กล่าวถึงความส าคัญของเหตุจูงใจว่า ผู้ท่ีมี เหตุจูงใจจะเป็นผู้ท่ีต้ังใจท างาน เมื่อผลงานมี
คุณภาพสูง ท างานได้ส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว ผลงานมีประโยชน์น าไปใช้ได้ในระยะยาว เห็นความส าคัญและคุ้มค่าของ
ความส าเร็จของผลงานอย่างดีมากกว่าเห็นความส าคัญของรางวัลจากภายนอก ชนิตว์สรณ์ ตรีวิทยาภูมิ (2549) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของเหตุจูงใจของคนเราว่าจะเกิดจากปฏิกิริยาพ้ืนฐานส่วนลึกของจิตภายใน (subconscious) 
หรือท่ีเรียกว่า จิตใต้ส านึกนั่นเอง ซ่ึงจิตใต้ส านึกนี้บุคคลย่อมมีเหตุจูงใจเพ่ือประสบความส าเร็จด้วยกันทุกคน อีกท้ัง
การท าให้คนเรามีเหตุจูงใจในการท างาน จะท าให้เขาเหล่านั้นต้ังใจท างานให้ส าเร็จลุล่วงโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกบีบ
บังคับให้ท างาน และพร้อมท่ีจะท างานด้วยความเต็มใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นจะท าให้งานท่ีออกมามีคุณภาพ และส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ว  

และการศึกษาเร่ืองประเภทของเหตุจูงใจ มีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547, หน้า 113) 
จ าแนกเหตุจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ เหตุจูงใจภายในและเหตุจูงใจภายนอก ท่ีว่าเหตุจูงใจภายในเกิดจ าก
พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกด้วยความต้องการของตนเองมากกว่าผลตอบแทนจากวัตถุและส่ิงของ  รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี (2548 , หน้า 72-75) จ าแนกประเภทของเหตุจูง ใจเป็น 2 ประเภท คือ เหตุจูง ใจทาง ร่างกาย 
(physiological motives) เป็นเหตุจูงใจท่ีผลักดันให้บุคคลพยายามสนองความต้องการพ้ืนฐานของตน เช่น ความ
หิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ การนอนหลับพักผ่อน การขับถ่าย และเหตุจูง ใจด้านจิตวิทยา 
(psychological motives) เป็นเหตุจูงใจท่ีนอกเหนือจากความต้องการข้ันพ้ืนฐาน บุคคลต้องการความรัก ความ
เข้าใจ ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง ซ่ึงสอดคล้องกับอารี พันธ์มณี (2546, หน้า 35) ซ่ึงจ าแนกประเภทเหตุจูงใจ
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ออกเป็น 2 ประเภท คือเหตุจูงใจทางกายภาพหรือเหตุจูงใจทางร่างกาย (physiological motives) และเหตุจูงใจ
ทางจิตวิทยาหรือเหตุจูงใจทางสังคม (social motives)  
 อาจสรุปได้ว่า เหตุจูงใจท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ เหตุจูงใจภายในท่ีเป็น
แรงผลักดันท่ีเกิดข้ึนพร้อมกับความต้องการมีชีวิต ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์เรียนรู้ เช่น ความต้องการทางเพศ 
ความหิวกระหาย และเหตุจูงใจภายนอก ซ่ึงเป็นเหตุท่ีเกิดจากแรงกระตุ้นทางสังคมหรือสภาพแวดล้อม เช่น ต้องการ
ความเข้าใจ เกียรติยศ ความรัก  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเหตุจูงใจท่ีใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม  

2. เพ่ือศึกษาเหตุจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในด้านสถาบัน ด้านลักษณะของสังคม ด้านการประกอบอาชีพ ด้าน
การท าตามความต้องการของผู้อ่ืน  
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “เหตุจูงใจท่ีใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมุ่งศึกษาถึงความต้องการของ
ผู้ท่ีเรียนปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมท้ัง 4 
หลักสูตร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาคือ มกราคม 2560 ถึง มิถุนายน 2560  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีรายละเอียดวิธีวิจัยดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการ

จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีพุทธศักราช 2559 จ านวน360 คน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใ ช้ในการวิจัยไ ด้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการ

จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีพุทธศักราช 2559 ภาคปกติและภาคพิเศษ ซ่ึงได้มาจาก
การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรตามทฤษฎีของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro,1973) โดยได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างคือ 360 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากแนวคิดผลงานวิจัย และ

เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ภูมิล าเนา และอาชีพหลักของ

ครอบครัว และประมาณรายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ (checklist) 

- เพศ 
- อายุ 
- หลักสูตรท่ีก าลังศึกษา 

- ด้านลักษณะของสถาบัน 
- ด้านสังคม 
- ด้านการประกอบอาชีพ 
- ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน Th
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ตอนท่ี 2 เหตุจูง ใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านสังคม 
ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

5  หมายถึง  ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับมาก  
4 หมายถึง   ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับมาก 
3 หมายถึง  ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับน้อย 
1 หมายถึง  ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับน้อยท่ีสุด 

ในการแปลความหมายผู้วิจัยได้แทนความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในคณะวิทยาการจั ดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแปลผลคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับน้อยท่ีสุด 

หลังจากเก็บแบบสอบถามแล้ว จึงน าข้อค าถามเหตุจูงใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ คณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม มาจ าแนกได้ 4 ด้านคือ 

1. ด้านลักษณะของสถาบัน 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านการประกอบอาชีพ 
4. ด้านการกระท าตามความต้องการของผู้อ่ืน 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม “เหตุจูงใจท่ีใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการ

จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม” ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
ผู้วิจัยไ ด้น าแบบสอบถามไปให้ผู้เ ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้ อหา (content validity) เ พ่ือหา
ข้อบกพร่อง และปรับปรุงข้อค าถาม จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เ ช่ียวชาญไปหา
คุณภาพ ตรวจสอบความเช่ือมั่น (reliability) โดยทดลอง (try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีศึกษาจ านวน 30 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีการของครอนบาค 
(Cronbach’s coefficient alpha) โดยได้ค่าความเช่ือมั่นด้านเหตุจูงใจท่ีใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมเท่ากับ 0.9 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. การส ารวจเอกสาร ผู้วิจัยไ ด้เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเ ร่ืองท่ีวิจัยจากหนังสือ ต ารา

วิชาการ เอกสารทางราชการ ผลงานวิจัย บทความ ซ่ึงสามารถค้นคว้าได้จากแหล่งต่างๆ และน ามาสร้างเป็น
แบบสอบถาม 

2. การส ารวจภาคสนาม ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วไปแจกด้วยตนเองและเก็บรวบรวม
กลับคืนมาด้วยตัวเอง ระหว่างเดือนมนีาคม 2560 โดยได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์รวมท้ังส้ิน 360 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ส าหรับการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่า

ร้อยละ (percentage) 
2. ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ีสอง เ พ่ือศึกษาเหตุจูงใจท่ีใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมในแต่ละด้านโดยรวม ใช้การ
วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉล่ีย (x̅) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดกา รและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ  
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ  

ตัวแปรท่ีศึกษา จ านวน (คน) n = 360 ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

139 
221 

 
38.61 
61.39 

รวม 360 100.00 
2. อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี 
20 ปีข้ึนไป 

229 
131 

 
63.61 
36.39 

รวม 360 100.00 
3. หลักสูตรท่ีก าลังศึกษา 

บัญชีบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
167 
80 
72 
41 

 
46.39 
22.22 
20.00 
11.39 

รวม 360 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 360 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 221 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.39 เพศชายจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 38.61 นักศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 63.61 อายุมากกว่า 20 ปีข้ึนไปจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 36.93 นักศึกษา
ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 167 คนคิดเป็นร้อยละ 46.39 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 80 คนคิดเป็นร้อยละ 22.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.39  
 

ตอนท่ี 2 การศึกษาเหตุจูงใจท่ีใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในแต่ละด้านโดยรวม โดยหาค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุจูงใจท่ีใ ช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระ ดับ
ปริญญาตรี ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในแต่ละด้าน
โดยรวม 

เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ 
จ านวน (คน) n = 360 ระดับเหตุจูงใจ 
�̅� S.D.  

1. ด้านลักษณะของสถาบัน 4.34 0.81 มาก 
2. ด้านสังคม 4.39 0.74 มาก 
3. ด้านการประกอบอาชีพ 4.38 0.74 มาก 
4. ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน 2.90 1.37 ปานกลาง 

รวม 4.00 0.59 มาก 
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จากตารางท่ี 2 แสดงว่า นักศึกษามีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษา
มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืนท่ีนักศึกษา
มีเหตุจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 3 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมในแต่ละด้านโดยรวมจ าแนกตาม
เพศ 

เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ 
เพศชาย (n=139) เพศหญิง (n=221) 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ด้านลักษณะของสถาบัน 4.29 0.57 4.39 0.52 
2. ด้านสังคม 4.31 0.61 4.42 0.61 
3. ด้านการประกอบอาชีพ 4.33 0.60 4.42 0.59 
4. ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน 2.79 1.04 2.94 1.17 

รวม 3.93 0.57 4.04 0.60 
 
จากตาราง ท่ี 3 แสดงว่า นักศึกษาปริญญาตรีชายและหญิง คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักศึกษาชายและหญิงมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการท าตาม
ความต้องการของผู้อ่ืนท่ีมีเหตุจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในแต่ละด้านโดยรวม จ าแนกตาม
อายุ 

เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ 
ต่ ากว่า 20 ปี (n=229) 20 ปีขึ้นไป (n=131) 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ด้านลักษณะของสถาบัน 4.31 0.57 4.42 0.50 
2. ด้านสังคม 4.35 0.62 4.42 0.61 
3. ด้านการประกอบอาชีพ 4.38 0.59 4.39 0.61 
4. ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน 2.87 1.14 2.89 1.10 

รวม 3.98 0.60 4.03 0.57 
 

จากตาราง ท่ี 4 แสดงว่า นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกช่วงอายุมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกช่วงอายุของผู้เข้าศึกษาต่อมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการท า
ตามความต้องการของผู้อ่ืนท่ีมีเหตุจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 5 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในแต่ละด้านโดยรวม จ าแนกตาม
หลักสูตรท่ีก าลังศึกษา 

เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ 
นิเทศศาสตร

บัณฑิต (n=41) 
วิทยาศาสตร

บัณฑิต (n=72) 
บริหารธุรกิจ

บัณฑิต (n=80) 
บัญชีบัณฑิต 
(n=167) 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ด้านลักษณะของสถาบัน 4.44 0.52 4.33 0.56 4.33 0.55 4.35 0.54 
2. ด้านสังคม 4.42 0.65 4.38 0.62 4.34 0.56 4.38 0.63 
3. ด้านการประกอบอาชีพ 4.48 0.55 4.35 0.66 4.34 0.63 4.40 0.57 
4. ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน 2.80 1.09 2.84 1.23 2.89 1.09 2.91 1.11 

รวม 4.04 0.53 3.97 0.64 3.98 0.58 4.01 0.59 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงว่า นักศึกษาปริญญาตรี ท่ีก าลังศึกษาต่างหลักสูตรกัน มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาใน
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีต่างหลักสูตรกันมีเหตุจูงใจอยู่ใน
ระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืนท่ีมีเหตุจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 

จากการศึกษาเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม สรุปผลได้ดังนี้ 

1. นักศึกษามีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
นครพนมในแต่ละด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืนท่ีนักศึกษามีเหตุจูง ใจ
อยู่ในระดับปานกลาง 

2. นักศึกษาชายและหญิงมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยนครพนมในแต่ละด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

3. นักศึกษาท่ีมีอายุต่าง กันมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมในแต่ละด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

4. นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรต่างกัน มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมในแต่ละด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

เหตุจูง ใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี  
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้เข้าศึกษาต่อมีต่างมีจุดมุ่งหม ายท่ี
เหมือนๆ กัน คือ ต้องการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีดีและมี ช่ือเสียงในภูมิภาคนั้นๆ ท้ังยังต้องการต้องการ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้เพ่ือจะได้น าวุฒิท่ีได้ไปพัฒนางานในหน้าท่ีให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้บางคนยังมุ่ ง
ไปสู่ผลทางเศรษฐกิจ เช่น เรียนในสาขาวิชาท่ีหางานได้ง่าย มีรายได้ดี เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงานซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของวรูม (สถาบันด ารงราชานุภาพ, 2550) ท่ีมีความเช่ือว่าแรงจูงใจ
ต่างๆ เกิดจากความคิดของบุคคลในการต้ังความหวังในส่ิ งท่ีต้องการหากส่ิงท่ีบุคคลพยายามท าสอดคล้องกับ
ความสามารถก็จะเป็นแรงจูงใจมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนุช ขันสาครกิตติ (2549, หน้า 56) ท่ีศึกษา
เร่ืองแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

ด้านลักษณะของสถาบัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะ 
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านลักษณะของสถาบันอยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะสถานศึกษาแห่งนี้มีมีช่ือเสียงในการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงความมี ช่ือเสียงของการเรียนการสอนทางด้านบัญชี ซ่ึงคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้ท่ีมีความ
เช่ียวชาญ นอกจากนี้คณะฯได้จัดให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย มีมาตรฐานและมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับสภาพ
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ใช้งานในการเรียนการสอนแต่ละวิชา ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีและมีความประทับใจ
เมื่อได้ศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ดังท่ีคอตเลอร์ (วิทวัส ชัยปาณี, 2549, อ้างอิงจาก Kotler, 1991) กล่าวว่า
ภาพลักษณ์ของสถาบันจะช่วยให้เกิดการจดจ าบอกคุณลักษณะเด่นของสถาบันนั้นๆ ได้ รวมท้ังก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อสามารถเข้าศึกษาและสามารถส าเร็จการศึกษา  

ด้านสังคม ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมด้านสังคมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะคณะฯ สร้างความ
เช่ือมั่นด้านการเข้าสังคมให้กับผู้เข้าศึกษา ท าให้นักศึกษารู้จักสถานประกอบการด้านบริหารและเทคโนโลยีมากกว่า
สถาบันอ่ืนๆ  สังคมภายนอกยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ และสามารถท า
ให้นักศึกษาเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนในสังคมได้ รวมท้ังท าให้เกิดความภาคภูมิใจว่าได้ส าเร็จการศึกษาในศาสตร์ท่ี
เป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวความคิดของโนลส์ (อาภรณ์ เช่ียวชาญเกษตร, 2551 อ้างอิงจาก เปรมชัย 
สโรบล, 2542, หน้า 19) ท่ีกล่าวว่า ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์คือต้องการการยอมรับจากผู้อ่ืนและสังคม โดยมี
ความต้องการพ้ืนฐานท่ีสูงกว่าการด ารงชีวิตให้อยู่รอดมั่นคงปลอดภัย เมื่อมนุษย์มีความมั่นคงในอาชีพแล้วข้ันต่อไปก็
ต้องการความยอมรับจากสังคมซ่ึงรวมไปถึงความรักและความน่าเช่ือถือในความสามารถของตนด้วย 

ด้านการประกอบอาชีพ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมด้านประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะท าให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในภาคปฏิบัติทางการ
จัดการและเทคโนโลยีมากข้ึน เมื่อส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นท่ีรู้จักของสังคมผู้ประกอบอาชีพทางด้าน
การจัดการและเทคโนโลยี และท าใ ห้มีโอกาสท่ีจะได้รับการเข้าท างานมากกว่าผู้ส าเ ร็จการศึกษาจ าก
สถาบันการศึกษาอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านการท าตามความต้องการ
ของผู้อ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง อาจเพราะ การเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีสถาบันแห่งนี้  เกิดจากการ
ตัดสินใจของตัวนักศึกษาเอง เนื่องจากนักศึกษาต่างอยู่ในช่วง วัยท่ีอยากรู้อยากลองด้วยตนเอง มีวุฒิภาวะ และมี
ความเช่ือมั่นในตัวเองเนื่องจากก้าวผ่านช่วงวัยมัธยม การท่ีผู้เรียนจะถูกชักจูงจากบุคคลอ่ืน เช่น พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง 
หรือเพ่ือนจึงมีอิทธิพลน้อยมากต่อเหตุจูงใจในการศึกษาต่อ ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจระดับปานกลางเท่านั้น สอดคล้อง
กับอารีย์ พันธ์มณี (2542, หน้า 78) ท่ีกล่าวว่า ความถนัดทางการเรียนเป็นปัจจัยอันส าคัญย่ิงท่ีจะช้ีแนวทางบุคคลใน
การท่ีจะเลือกเรียนรายวิชาหรืออาชีพท่ีตนถนัด 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ด้านลักษณะของสถาบัน ผลการวิจัยพบว่าเป็นเหตุจูงใจในระดับมาก ดังนั้นทางคณะจึงควรส่งเสริม

ในเร่ืองของการจัดหลักสูตรการปฏิบัติการให้เพ่ิมมากข้ึน  
2. ด้านลักษณะสังคม ผลการวิจัยพบว่าเป็นเหตุจูงใจในระดับมาก ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควร

เน้นด้านวิชาชีพ ท่ีท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า และเป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  
3. ด้านการประกอบอาชีพ ผลการวิจัยพบว่าเป็นเหตุจูงใจในระดับมาก ดังนั้นทางคณะจึงควรเน้นใน

เร่ืองของวิชาชีพ รายวิชาปฏิบัติ ให้นักศึกษามีการฝึกฝน เป็นท่ีต้องการของตลาด 
4. ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน ผลการวิจัยพบว่าเป็นเหตุจูงใจในระดับปานกลาง ควรมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและมีการเพ่ิมด้านประชาสัมพันธ์ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค ความต้องการของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์

ในการปรับปรุงหลักสูตร 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระหว่างนักศึกษาไทยกับ

นักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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มหาวิทยาลัยนครพนม งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีได้สนับสนุนงบประมาณการท าวิจัยในคร้ังนี้ ขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีอนุญาตให้เก็บข้อมูล และขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือให้ข้อมูล
ในการท าวิจัยในคร้ังนี้เป็นอย่างดี 
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