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บทที ่1 

บทนํา 

  

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

 

 การศึกษาเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาคนให้มีความรู้และคุณภาพ เพื่อเป็นกาํลงั

สําคญัในการพฒันาประเทศในทุกด้าน การศึกษาเขา้มามีบทบาทต่อการดาํรงชีวิตย่างมากใน

ปัจจุบนั ทาํให้หลายฝ่ายได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคญัของการศึกษาในระดับสูงข้ึน 

เน่ืองจากการศึกษาท่ีสูงจะเป็นบนัไดเพื่อกา้วสู่อาชีพการงานท่ีตนใฝ่ฝัน มีเกียรติมีศกัด์ิศรี และเป็น

ท่ียกย่องนับถือในสังคมรวมถึงการตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน หลายคนเช่ือว่า

การศึกษาท่ีสูงจะนาํไปสู่หนา้ท่ีการงานท่ีสูงข้ึน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุในการแข่งขนัทางการศึกษา

มากข้ึน ทาํใหส้ถาบนัอุดมศึกษาต่างๆเขา้มามีส่วนในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ  

 สถาบนัอุดมศึกษาจาํนวนมากแข่งขนักนัดา้นหลกัสูตรการศึกษาต่างๆโดยจดัเตรียม

หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีมีจุดมุ่งหมายใน

การประสบความสาํเร็จแตกต่างกนั 

 ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจในประเทศไทยมีความตอ้งการบุคลากรหรือแรงงานท่ีมีความรู้

ความสามารถด้านการจดัการ และมีทกัษะความสามารถในการส่ือสารเป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาสากลท่ีใช้ติดต่อทางธุรกิจเพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนั และโอกาสแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจในระดบันานาชาติ การเรียนการสอนเนน้แนวคิด 

ทฤษฎี กระบวนการบริหารจดัการ และการใชภ้าษาองักฤษ เพื่อให้ผูส้ําเร็จการศึกษามีทกัษะและ

ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการบริหารธุรกิจ   

 ดงันั้น มหาวิทยาลยัศิลปากรได้เล็งเห็นความสําคญัของการดาํเนินธุรกิจและการใช้

ภาษาองักฤษในการดาํเนินธุรกิจจึงไดจ้ดัให้คณะวิทยาการจดัการมีการเพิ่มสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ ใน พ.ศ. 2549 เพื่อให้การศึกษาแก่ผูท่ี้สนใจและสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานได ้
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ตารางที่1 ผลสํารวจของสํานักงานคณะวิทยาการจดัการ สามารถสรุปผลจาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้

   ศึกษาต่อในคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ  

   ปีการศึกษา 2553 ไดด้งัน้ี   

 

นักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกจิและภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2553(ณ วนัที่15 มิถุนายน 2553) 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 112   คน 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2                                134   คน 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3                                  99   คน 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4                                  82   คน 

รวม                                427   คน 

 

 ท่ีมา: คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2553 

 

 แมว้า่สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร จะเป็นสาขาวิชา

ท่ีเปิดใหม่ แต่จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า มีนักศึกษาจาํนวนมากท่ีเข้ามาศึกษาต่อใน

สาขาวิชาน้ี และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาถึงการตดัสินใจเลือกเขา้

ศึกษาต่อในคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประจาํปีการศึกษา 2553  

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

 เพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะ

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาํปี

การศึกษา 2553 
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สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า 

  

 1. เพศท่ีแตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะวทิยาการ 

จดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั 

 2. สายการเรียนของนกัศึกษาท่ีแตกต่างมีผลต่อการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัการตดัสินใจ 

เลือกเขา้ศึกษาในคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั 

 3. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความสาํคญัต่อ 

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

  

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจละภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปีการศึกษา 2553 จาํนวน

ทั้งหมด 427 คน และใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด 207 คนจากประชากรทั้งหมด โดยคาํนวณจาก

สูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ในการศึกษาคร้ังน้ี 

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้ศึกษาของ

นกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจละภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประกอบดว้ย 

 2.1 ดา้นสถาบนั 

  2.2 ดา้นหลกัสูตร 

  2.3 ดา้นอิทธิพลของการจูงใจ 

  2.4 ดา้นตน้ทุนในการศึกษา 
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แผนภาพที1่: แสดงภาพกรอบแนวความคิด 

 

  ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 1.  การตดัสินใจ หมายถึง ขบวนการในการเลือก ทางเลือกในการปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

   2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ หมายถึง กระตุน้หรือส่ิงเร้าท่ีชกันาํให้

นกัศึกษาตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจ 

- ดา้นสถาบนั 

- ดา้นหลกัสูตร 

- ดา้นอิทธิพลของการจูงใจ 

- ดา้นตน้ทุนในการศึกษา 

- เพศ 

- สายการเรียนเดิมของนกัศึกษา 

- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 

 

   

ระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษา

ต่อ ในคณะวทิยาการจัดการ 

สาขาวชิาการจัดการธุรกจิและภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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 2.1 ดา้นสถาบนั หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดจากความมีช่ือเสียงและเกียรติประวติั

ในดา้นต่างๆของมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นเหตุให้นกัศึกษาตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อท่ีมหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

 2.2 ดา้นหลกัสูตร หมายถึง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ

จดักาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 2.3 ดา้นอิทธิพลของการจูงใจ หมายถึง การส่งเสริม ชกัจูง ช้ีแนะจากบุคคลและ

ส่ือต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุทาํใหน้กัศึกษาตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อท่ีคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

 2.4 ดา้นตน้ทุนในการศึกษา หมายถึง ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นใน

การศึกษาของคณะวทิยาการจดัการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาขอ้มูลเพื่อนาํมาพฒันา ปรับปรุง การจดัการคุณภาพ

ดา้นการศึกษาของมหาวทิยาลยัศิลปากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการจดัการการศึกษาของของมหาวทิยาลยัศิลปากรให้สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของนกัศึกษา 

 3. เป็นขอ้มูลของคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรเพื่อการประชาสัมพนัธ์และ

แนะแนว สาํหรับ ผูท่ี้สนใจเขา้ศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิด

ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการประกอบการศึกษา โดยจาํแนกเป็นหวัขอ้ได้

ดงัน้ี 

 1. ประวติัและความเป็นมาของมหาวทิยาลยัศิลปากร 

  1.1 ประวติัความเป็นมาคณะวทิยาการจดัการ  

 2. ทฤษฎีแรงจูงใจ 

 2.1 คาํจาํกดัความและความหมายของแรงจูงใจ 

  2.2 องคป์ระกอบและประเภทของแรงจูงใจ 

  2.3 การจูงใจ 

  2.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

                2.5 ขอ้สังเกตเก่ียวกบัแรงจูงใจกบัพฤติกรรม 

 3. พฤติกรรมทางสังคม 

  3.1 ความหมายของพฤติกรรมทางสังคม 

 3.2 อิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล 

 4. ทฤษฎีการตดัสินใจ 

 4.1 รูปแบบการตดัสินใจ 

 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 



 

 30 

1. ประวตัิและความเป็นมาของมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลยั เดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรมสังกดักรมศิลปากร เปิดสอนวิชาจิตรกรรม

และประติมากรรมให้แก่ขา้ราชการและนกัเรียนในสมยันั้นโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ศาสตราจารย ์

ศิลป์ พีระศรี (เดิมช่ือ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียนซ่ึงเดินทางมารับราชการในประเทศ ไทยในรัช

สมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ เป็นผูก่้อตั้งโรงเรียน แห่งน้ีข้ึน และได้

เจริญเติบโตเป็นลาํดบัเร่ือยมา จนกระทัง่ไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็น มหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ือวนัท่ี 

12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ได้รับการจัดตั้งข้ึนเป็นคณะวิชาแรก 

(ปัจจุบนัคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ)์ ในปี พ.ศ. 2498 จดัตั้งคณะสถาปัตยกรรม

ไทย (ซ่ึงต่อมาไดป้รับหลกัสูตรและเปล่ียน ช่ือเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี 

หลงัจากนั้นไดจ้ดัตั้งคณะมณัฑนศิลป์ ข้ึนในปีต่อมา 

  ปี พ .ศ . 2509 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายท่ีจะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาท่ี 

หลากหลายข้ึน แต่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีในวงัท่าพระคบัแคบมาก ไม่สามารถจะขยายพื้นท่ีออกไป

ได ้จึงไดข้ยายเขตการศึกษาไปยงัพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม  โดยจดัตั้งคณะอกัษร

ศาสตร์ พ.ศ. 2511  คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2531 และคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2515 ตามลาํดับ 

หลงัจากนั้น จดัตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2529  คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535   และ

จดัตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ข้ึน เม่ือ พ.ศ.2542 เพื่อให้เป็น มหาวิทยาลยัท่ีมีความสมบูรณ์ ทางดา้น

ศิลปะมากยิง่ข้ึน  

 พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัศิลปากรได้ขยายเขตการศึกษาไปจดัตั้ง วิทยาเขตแห่งใหม่ ท่ี

จงัหวดัเพชรบุรี เพื่อกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ใชช่ื้อว่า "วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี" จดัตั้ง

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 2544 คณะวิทยาการจดัการ ในปี พ.ศ. 2544 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ในปี พ.ศ. 2546 และวิทยาลยันานาชาติ ในปี พ.ศ. 2546

 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายงานในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2515 โดยการจัดตั้ ง 

บณัฑิตวทิยาลยัข้ึน เพื่อรับผดิชอบในการดาํเนินการ (มหาวยิาลยัศิลปากร 2553) 

 1.1 ประวติัความเป็นมาคณะวทิยาการจดัการ  
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มหาวทิยาลยัศิลปากร มีนโยบายการกระจายโอกาสการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษาไป

ยงัวิทยาเขตแห่งใหม่ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตแห่งท่ี 3 ของมหาวิทยาลยั ถดัจากวิทยาเขตวงั

ท่าพระ กรุงเทพฯ และวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม  

 คณะวทิยาการจดัการ (Faculty of Management Science) จดัตั้งข้ึนเป็นคณะวิชาท่ี 12 ใน

มหาวิทยาลยัศิลปากร เร่ิมจดัการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2545 ณ วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายท่ีจะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

ระดบัหน่ึง เป็นบณัฑิตท่ีมีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วม

ปฏิบติังานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนไดเ้ป็นอย่างดี โดยคาํนึงถึงความสามารถในการ

ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู ้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั 

 คณะวิทยาการจดัการ มีความมุ่งมัน่ ท่ีจะเนน้ให้นกัศึกษาของคณะไดฝึ้กฝนความรู้และ

ทกัษะในภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศท่ีสอง รวมทั้งทกัษะทางดา้นเทคโนโลยี และการเป็น

ผูป้ระกอบการ คณะยงัสนบัสนุนให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรง ทั้งจากการฝึกงาน การดูงาน 

การแข่งขนัภายนอก และการทาํโครงการต่างๆ ในทุกหลกัสูตรของคณะ ปณิธานการศึกษา คือ

สร้างสรรคปั์ญญา พฒันาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผูน้าํการปฏิบติั   

 วสิัยทศัน์ คือ คณะวทิยาการจดัการเป็นศูนยก์ลางความรู้ดา้นการจดัการและการวิจยั โดย

มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจของชุมชนในภูมิภาคตะวนัตก ตลอดจนสังคมส่วนรวม 

ตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ รวมทั้งธํารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ วฒันธรรมแห่งภูมิปัญญาไทย เพื่อ

มุ่งเนน้สู่มาตรฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล   

 พนัธกิจ มีดงัน้ี 

 1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ มีความเป็นผูน้าํ เพียบพร้อมดว้ยคุณธรรม 

จริยธรรม และมีมาตรฐาน สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

 2. ทาํการวิจยัเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะนาํไปใช้ได ้ให้

เกิดประโยชน์ทางดา้นการพฒันาทั้งชุมชนและธุรกิจ   

 3. ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในภูมิภาคตะวนัตก 

และพื้นท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 4. เป็นศูนย์กลางในการศึกษา และพฒันาเพื่อมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ภูมิภาคตะวนัตก   
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 5. เป็นศูนย์กลางสืบสาน สร้างสรรค์ สนับสนุน บูรณาการศิลปะ และ

วฒันธรรมในภูมิภาคตะวนัตก   

หลกัสูตรการศึกษา  จดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาต่างๆดงัน้ีคือ  

  

 

 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

         สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

  สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว 

       สาขาวชิาการจดัการชุมชน 

 2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

       สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

        สาขาวชิาการตลาด  

         สาขาวชิาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 

         สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

 3. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิชาท่ีมีความ

จาํเป็นต่อการพฒันาประเทศและ ทอ้งถ่ิน การกระจายอาํนาจการปกครอง โดยให้ทอ้งถ่ินมีความ

เป็นอิสระในการกาํหนดนโยบาย การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การ

บริหารงานภาครัฐ และการบริหารการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบต่างๆ มี

ความจาํเป็น ตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ความเขา้ใจในวิชาด้านรัฐประศาสน

ศาสตร์ รวมทั้งการแสดงออกดา้นพฤติกรรม และสํานึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรใน

องคก์รภาครัฐให้สูงยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการพฒันาการปกครองทั้งส่วนกลาง และทอ้งถ่ินท่ีเป็นฐานราก

ในการพฒันาสังคมและประชาธิปไตยอยา่งย ัง่ยนื 

 4. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและเอกชน  

 5. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการประกอบการ  

 6. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

 7. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
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 สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มีเป้าหมายผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้

ความสามารถในการบริหารธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง รู้จกันาํความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและกล

ยทุธ์ต่างๆ ในดา้นการจดัการไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในวงการธุรกิจหรือ

หน่วยราชการ การเรียนการสอนเนน้การจดัการดา้นต่าง ๆ อาทิ การจดัการการตลาด การจดัการเงิน 

การจดัการการดาํเนินงาน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการบริหาร

จดัการ ภาษาองักฤษ และกระบวนการวจิยั เนน้ประสบการณ์ฝึกงานในสถานประกอบการจริง  

 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว ด้วยศักยภาพของท้องถ่ินชะอาํ หัวหิน 

จงัหวดัเพชรบุรี และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีมหาวิทยาลยัตั้งอยู่ อนัมีความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรการท่องเท่ียวในหลากหลายรูปแบบ มหาวทิยาลยัศิลปากรจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรสาขาวิชา

การจดัการการท่องเท่ียวข้ึน เพื่อผลิตมืออาชีพท่ีมีพื้นฐานการบริหารจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง

ย ัง่ยืนการเรียนการสอนเน้น การบริหารจดัการ และการวางแผนการท่องเท่ียว การพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศท่ีสอง เน้นประสบการณ์ฝึกงานใน

สถานประกอบการจริงทั้งในและต่างประเทศ  

 สาขาวิชาการจดัการชุมชน เพื่อสร้างนกัจดัการชุมชนระดบัอาชีพสามารถเป็น

แกนนาํในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการกระจายอาํนาจสู่

ชุมชนทอ้งถ่ิน โดยสามารถทาํงานทั้งในภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการ องคก์ร

เอกชนทั้งท่ีมุ่งเนน้ผลกาํไรและไม่หวงัผลกาํไร ตลอดจน เป็นผูป้ระกอบการอิสระในชุมชนทอ้งถ่ิน 

เนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ดา้นการปกครองทอ้งถ่ิน การพฒันา ชุมชนเมือง และการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่ง

ย ัง่ยนื เศรษฐกิจและธุรกิจชุมชน มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม และฝึกหดัการทาํวิจยั การจดัทาํสาร

นิพนธ์ก่อนจบการศึกษา  

 8. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป เน้นการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้พื้นฐาน

ทางด้านการบริหารจดัการธุรกิจ อนัจะเป็นกลไกสําคญั ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศในภาพรวม เพื่อใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั แนวทางการพฒันาดา้น

การจดัการสมยัใหม่ โดยเนน้การสร้างบุคลากรท่ีมีความเพียบพร้อมทางดา้นวชิาการและ ทางปฏิบติั 

มีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน

และ เพื่อการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไป ตลอดจนเสริมสร้างการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้
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ความสามารถ สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งมุ่งหวงัใหเ้กิด สังกปัประยกุตแ์ละบูรณาการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

 สาขาวิชาการตลาด ความสําคญัของวิทยาการด้านการตลาดสมยัใหม่มีผลต่อ

ความสาํเร็จขององคก์รทั้งท่ีเนน้หรือไม่เนน้ผลกาํไร ทั้งเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั และการ

สนองตอบต่อความต้องการของผูบ้ริโภคและผูรั้บบริการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้พฒันา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดข้ึนมา โดยเน้นวิชาการตลาดในธุรกิจบริการซ่ึงขยายตวั 

อยา่งรวดเร็วในประเทศไทย การเรียนการสอนเนน้แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารจดัการ 

และการตลาด การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการตลาด การวิจยัตลาด อุตสาหกรรมการบริการ การจดัการ

แสดง การจดังาน และภาษาองักฤษ มีการฝึกปฏิบติังาน หรือจดัทาํโครงการวจิยัดา้นตลาด  

        สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั อุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัเป็น

อุตสาหกรรมหลกัของการสร้างรายไดใ้ห้กบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ธุรกิจเหล่าน้ีอยูภ่ายใตก้าร

เปิดเสรีทางการค้าท่ีกํากับโดยองค์การค้าโลก การแข่งขนัมุ่งเน้นไปสู่การบริการท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐานในระดบัโลก คุณภาพของการบริการจะเป็นปัจจยัช้ีขาดท่ีสร้างความแตกต่างระหว่าง

ความสําเร็จและความลม้เหลว กาํลงัคนท่ีมีคุณภาพ เพื่อประกอบธุรกิจน้ีท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้น

กรอบของมาตรฐานระดบัโลกยงัขาดแคลนอยู่มากในประเทศไทย นกัศึกษาจะตอ้งฝึกปฏิบติัการ 

ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ในห้องอาหาร และห้องพกัจาํลองของคณะ เน้นรายวิชาดา้นการจดัการธุรกิจ และ

ภาษาองักฤษ  

 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ และภาษาองักฤษ ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจในประเทศ

ไทยมีความต้องการบุคลากรหรือแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจดัการ และมีทกัษะ

ความสามารถในการส่ือสารเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาสากลท่ีใช้

ติดต่อทางธุรกิจเพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และโอกาสแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจใน

ระดับนานาชาติ การเรียนการสอนเน้นแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการบริหารจดัการ และการใช้

ภาษาองักฤษ เพื่อให้ผูส้ําเร็จการศึกษามีทกัษะและความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษในการ

บริหารธุรกิจ 

 9. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต  

 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ วชิารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิชาท่ีมีความจาํเป็น

ต่อการพฒันาประเทศและ ทอ้งถ่ิน การกระจายอาํนาจการปกครอง โดยใหท้อ้งถ่ินมีความเป็นอิสระ

ในการกาํหนดนโยบาย การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การบริหารงาน
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ภาครัฐ และการบริหารการปกครององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบต่างๆ มีความจาํเป็น 

ตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความพร้อม ทั้งดา้นความรู้ความเขา้ใจในวชิาดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งการ

แสดงออกดา้นพฤติกรรม และสํานึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในองค์กรภาครัฐให้สูง

ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการพฒันาการปกครองทั้งส่วนกลาง และทอ้งถ่ินท่ีเป็นฐานรากในการพฒันาสังคม

และประชาธิปไตยอยา่งย ัง่ยนื(มหาวทิยาลยัศิลปากร 2553) 

 

 

 

 

 

 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจ 

  

 2.1 คาํจาํกดัความและความหมายของแรงจูงใจ 

 ความหมายอยา่งกวา้งๆของ “แรงจูงใจ” (Motivation) หมายถึง “ส่ิงใดๆท่ีทาํใหเ้กิด

พฤติกรรมหรือการกระทาํข้ึน” (Whatever causes activity)  

 คงไม่ลืมกนัวา่ จิตวทิยา เป็นการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรม” (การกระทาํ) ก่อนจะมี

พฤติกรรมใดๆข้ึนมา ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนกรของ “ความคิด” ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น

ไม่นอ้ย คือตอ้งอาศยัประสบการณ์ มีการลาํดบัเหตุการณ์ท่ีผา่นมาเขา้ดว้ยกนั แลว้เกิดการตดัสินใจท่ี

จะกระทาํข้ึน ฉะนั้นหากจะมีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมตอ้งการศึกษาลึกลงไปถึงขั้นท่ีวา่อะไรทาํ

ใหเ้กิดความคิดทาํให้เกิดการจดัสินใจและเกิดการลงมือทาํในท่ีสุด ในการศึกษาจิตวทิยาจึง

จาํเป็นตอ้งทราบเร่ืองแรงจูงใจ (Motivation) อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรมข้ึนดว้ย 

 มนุษยไ์ดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบั “เหตุแห่งการกระทาํของตน”เสมอ จะเห็นไดจ้ากใน

หลายศตวรรษท่ีผ่านมมา ก่อนหน้าน้ีมนุษย์มีความเช่ือว่า ส่ิงต่างๆในโลกล้วนมีวิญญาณสิงอยู ่

วิญญาณท่ีสิงอยู่ (Animism) ในตน้ไม ้ดิน หิน ฯลฯ มีวิญญาณสิงอยู่ทั้งนั้น แมแ้ต่ในตวัมนุษยก์็มี

วญิญาณสิงอยู ่และวญิญาณท่ีสิงอยูใ่นตวัมนุษยน์ั้นเองบงัคบัใหม้นุษยก์ระทาํในส่ิงต่างๆทั้งมวล  

 คร้ันจิตวิทยาไดพ้ฒันาข้ึนมาเป็นลาํดบัการศึกษาเก่ียวกบัมนุษยไ์ดรั้บการปรับปรุงอยา่ง

มีระบบแบบแผนมากข้ึน ความเช่ือเร่ืองการกระทาํของตนตามแบบ Animism ไดเ้ปล่ียนมาเป็นการ
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วเิคราะห์ภาวะท่ีเร้าใหเ้กิดการกระทาํไดอ้ยา่งมีเหตุผลและถูกตอ้งมากข้ึน จิตวิทยาเก่ียวกบัแรงจูงใจ

น้ีเป็นการศึกษาภาวะต่างๆทั้งท่ีเป็นส่ิงผลกัดนัสนบัสนุนและท่ีเป็นอุปสรรคขดัขวางการกระทาํและ

ยงัศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลวา่ทาํไมจึงตอ้งประพฤติอยา่งนั้นๆจึงถูกระงบัไว ้ 

 นกัจิตวิทยาจะตอ้งพยายามตั้งคาํถามว่า ส่ิงนั้นๆ เกิดข้ึนอย่างไร และทาํไมจึงเกิดข้ึน 

คาํถามท่ีวา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร จะทาํให้สามารถคน้หาตวัแปรหรือองคป์ระกอบท่ีมากระตุน้และทาํ

ให้มีพลังแล้วนําไปสู่พฤติกรรมได้ เม่ือเข้าใจตัวแปรต่างๆแล้วจะทาํให้สามารถอธิบายได้ว่า

แรงจูงใจนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอยา่งไรไดบ้า้ง (พวงเพชร วชัรอยู ่2547 : 187) 

 2.2 องคป์ระกอบและรูปแบบของแรงจูงใจ 

 องคป์ระกอบของแรงจูงใจ นกัจิตวทิยาปัจจุบนัไดศึ้กษาและสรุปวา่ องคป์ระกอบของ 

แรงจูงใจ มี 3 ดา้นคือ 

  2.2.1 องค์ประกอบทางดา้นกายภาพ (Biological Factor) ในองค์ประกอบ

ด้านน้ีจะพิจารณาถึงความต้องการทางกายภาพของมนุษย์ เช่น ความต้องการปัจจัย 4 เพื่อจะ

ดาํรงชีวติอยูไ่ด ้   

  2.2.2 องคป์ระกอบทางดา้นการเรียนรู้ (Learned Factor) องคป์ระกอบดา้นน้ี

เป็นผลสืบเน่ืองต่อจากองคป์ระกอบขอ้ 1 ทั้งน้ีเพราะมนุษยทุ์กคนไม่สามารถไดรั้บการตอบสนอง

ความตอ้งการในปริมาณ ชนิด และคุณภาพตามท่ีตนเองตอ้งการ และในหลาย ๆ คร้ัง ส่ิงแวดลอ้ม

เป็นตวัวางเง่ือนไขในการสร้างแรงจูงใจของมนุษย ์ 

  2.2.3 องคป์ระกอบทางดา้นความคิด (Cognitive Factor) 

ประเภทของแรงจูงใจ นกัจิตวทิยาไดแ้บ่งลกัษณะของแรงจูงใจออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี

 กลุ่มท่ี1 แรงจูงใจฉบัพลนั (Aroused Motive) คือแรงจูงใจท่ีกระตุน้ใหม้นุษยแ์สดง 

พฤติกรรม ออกมาทนัทีทนัใด แรงจูงใจสะสม (Motivational Disposition หรือ Latent Motive) คือ

แรงจูงใจท่ีมีอยูแ่ต่ไม่ไดแ้สดงออกทนัที จะค่อย ๆ เก็บสะสมไวร้อการแสดงออกในเวลา ใดเวลา

หน่ึงต่อ  

 กลุ่มท่ี 2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือแรงจูงใจท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากส่ิงเร้า 

ภายในตวัของบุคคลผูน้ั้น และ แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือแรงจูงใจท่ีไดรั้บอิทธิพลมา

จากส่ิงเร้าภายนอก 

 กลุ่มท่ี 3 แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motive) คือแรงจูงใจอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการท่ี 
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เห็นพื้นฐานทางร่างกาย เช่น ความหิว, กระหาย แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motive) คือแรงจูงใจ

ท่ีเป็นผลต่อเน่ืองมาจากแรงจูงใจขั้นปฐมภูมิ  

 แรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation) นกัจิตวทิยาหลาย

ท่านไม่เห็นดว้ยกบัทฤษฎีพฤติกรรมนิยมท่ีอธิบายพฤติกรรมดว้ยแรงจูงใจทางสรีระแลแรงจูงใจ 

ทางจิตวทิยาโดยใชท้ฤษฎีการลดแรงขบั เพราะมีความเช่ือวา่ พฤติกรรมบางอยา่งของมนุษยเ์กิดจาก

แรงจูงใจภายใน 

 

 2.3 การจูงใจ 

 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้ และถูกกาํหนดจากส่ิง

เร้า (Stimulus) ต่างๆทาํใหเ้กิดแรงผลกัดนัใหแ้สดงพฤติกรรมออกมาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีส่ิง

เร้าชกัจูง  

 จากความหมายของแรงจูงใจดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมท่ีถูกกระตุน้ หรือถูกเร้าให้

แสดงการกระทาํออกมา เรียกวา่ พฤติกรรมท่ีจูงใจอยูเ่บ้ืองหลงัและแรงจูงใจทาํหนา้ท่ีสาํคญั 3 

ประการ ดงัน้ี คือ  

  2.3.1 แรงจูงใจเป็นพลงัท่ีจะกระตุน้ (Arouse) ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม ซ่ึง

พลงัน้ีสามารถแปรเปล่ียนได ้เช่น จากอาการเดินชา้ เปล่ียนเป็นเดินเร็ว การเฉย ๆ เป็นกระตือรือร้น 

และเม่ือพิจารณาจากตวัอยา่งต่อไปน้ีจะพบวา่ปีพ.ศ.2517 คนท่ีรอดชีวิตจาดเคร่ืองบินตกในเทือกเขา

แอนดีสเขาถูกกระตุน้โดยวามหิวทาํใหเ้ขาตอ้งหาอาหารมารับประทานเพื่อประทงัชีวติของเขา เม่ือ

หาอาหารไม่ไดเ้ขาจะทาํอยา่งไรต่อไป 

 2.3.2 แรงจูงใจทาํหนา้ท่ีท่ีกาํหนดทิศทาง และเป้าหมาย (Direct) พฤติกรรม คือ 

พฤติกรรมท่ีถูกจูงใจนั้นตอ้งมุ่งสู่ทิศทางใดทิศทางหน่ึง เช่น คนท่ีกาํลงัหิวจะเดินไปซ้ืออาหาร ไม่ใช่

เดินไปดูหนงั และคนท่ีรอดชีวติจากเคร่ืองบินตกจะตอ้งกินเน้ือมนุษยค์นอ่ืนท่ีตายแลว้เป็นอาหาร 

เพราะไม่มีอาหารในบริเวณนั้น 

 2.3.3 แรงจูงใจกระตุน้ให้ดาํรงไว ้ (Maintain) ซ่ึงพฤติกรรมเพื่อเป็นการรักษา

รักษาระดบัพฤติกรรมใหด้าํรงอยู ่ เช่น นกัศึกษาจะตอ้งรักษาระดบัความขยนัไวจ้นกวา่จะสอบเขา้

ศึกษาต่อได ้และคนท่ีรอกชีวิตจากเคร่ืองบินตกในเทือกเขาแอนดีสจะตอ้งกินเน้ือมนุษยค์นอ่ืนท่ีตาย

แลว้ เพื่อประทงัชีวติจนกวา่จะมีคนมาช่วย เป็นตน้ 
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 จากความหมายและองคป์ระกอบของแรงจูงใจดงักล่าวสรุปไดว้า่ แรงจูงใจ คือ พลงัท่ี

เป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมไปตามทิศทาง และเป้าหมายท่ีกาํหนดและพลงัท่ีกระตุน้ให้

บุคลแสดงพฤติกรรมก็คือความตอ้งการ(Need) และแรงขบัเคล่ือน (Drives) ต่างๆนัน่เอง (วภิาพร 

มาพบสุข 2540 : 258)  

 

 2.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

 ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีนกัจิตวทิยาใชอ้ธิบายพฤติกรรมและการนาํไปประยกุตใ์นการทาํงานท่ี

สําคญั คือทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (ทฤษฎีแรงขบั หรือทฤษฎีลดแรงขบั) ทฤษฎีมนุษยนิยม ทฤษฎี

ปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  ทฤษฎีทั้ง 4 ทฤษฎีน้ีมีบทบาทสําคญัในการศึกษาเก่ียวกบั

พฤติกรรมของมนุษย ์แต่เน่ืองจากพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อน ยากต่อการเขา้ใจ จึงไม่มี

ทฤษฎีใดสมารถอธิบายพฤติกรรมของมนุษยไ์ดทุ้กอยา่ง จึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และทาํความเขา้ใจทั้ง 

4 ทฤษฎีร่วมกนั 

 ก่อนท่ีจะมีทฤษฎีแรงจูงใจ นกัจิตวิทยาไดอ้ธิบายสัญชาตญาณ (Instinct) เป็นตวัผลกัดนั

ใหอิ้นทรียแ์สดงพฤติกรรมต่างๆ แม็คดูกลัป์ (Mc Dougall 1872, อา้งอิงในวิพาภร มาพบสุข 2540 : 

277-285) นักจิตวิทยาอเมริกนั เป็นผูอ้ธิบายพฤติกรรทุกชนิดว่าสัญชาตญาณเป็นตวัผลกัดนัอยู่

เบ้ืองหลงั ซ่ึงมีทั้งหมด 18 ชนิด ตวัอย่างเช่น สัญชาตญาณการสืบพนัธ์ุ สัญชาตญาณความอยากรู้

อยากเห็น การหนีภยัอนัตราย เป็นตน้ ต่อมามีผูคิ้ดคน้เร่ืองน้ีอีกมากมาย เช่น ฟรอยด์ นกัจิตวิทยา

วเิคราะห์ ไดแ้บ่งสัญชาตญาณออกเป็น 2 ชนิด คือ สัญชาตญาณเพื่อการดาํรงชีวิต (Life Instinct) ซ่ึง

เป็นแรงขบัเคล่ือนเพื่อสืบพนัธ์ุ และสัญชาตญาณเพื่อความตาย (Death Instinct) เน่ืองจากการอบรบ

สั่งสอนของบิดามารดา จึงทาํให้เด็กไม่แสดงพฤติกรรมออกมา ฟรอยด์จึงเป็นคนแรกท่ีอธิบาย

พฤติกรรมดว้ยแรงขบัในจิตไร้สาํนึก 

 ในระยะต่อมาทฤษฎีสัญชาตญาณ มีผูนิ้ยมใช้น้อยเน่ืองจากการอธิบายพฤติกรรมของ

ทฤษฎีน้ีไม่กระจ่างชดัเจน ส่วนทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของพฤติกรรมชดัเจน ไดแ้ก่

  2.4.1ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (ทฤษฎีแรงขบั หรือ ทฤษฎีลดแรงขบั)  

นกัจิตวทิยาคนสาํคญัในทฤษฎีน้ีไดแ้ก่ ดอลลาร์ด มิลเล่อร์ และฮลัล์ (Dollard Miller 1850 และ Hull 

1999, อา้งอิงในวิพาภร มาพบสุข 2540 : 277-285) ไดส้ร้างทฤษฎีแรงขบัข้ึนโดยถือหลกัการรักษา

สมดุล (Homeostasis) ท่ีกล่าวว่า โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์เราแสวงหาภาวะสมดุลอยู่เสมอ 

ตวัอยา่งเช่น เรารู้สึกกระกายนํ้ า (Thirst Drive) ซ่ึงทาํให้เกิดภาวะตึงเครียดในร่างกาย และเกิดความ
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ไม่สบาย ดงันั้นเราตอ้งไปหานํ้ าด่ืม ในท่ีสุดแรงขบัจะลดลงเน่ืองจากการด่ืมนํ้ า ฮลัล์ได้อธิบาย

แนวคิดออกมาในรูปทฤษฎีแรงขบัดงัน้ีต่อไปน้ี 

   2.4.1.1 ขั้นความตอ้งการ (Need stage) คือภาวะขาดสมดุลท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 

บุคคลขาดส่ิงท่ีจะทาํใหส่้วนต่างๆภายในร่างกายดาํเนินหนา้ท่ีไปตามปกติส่ิงท่ีขาดนั้นอาจจาํเป็นต่อ

ชีวิต เช่น อาหาร หรืออาจเป็นส่ิงสําคญัต่อความสุขทุกข์ของจิตใจ เช่น ความรัก การมีงานท่ีมัน่คง 

การมีรายได ้เป็นตน้ 

 2.4.1.2 ขั้นแรงขบั (Drive stage) ความตอ้งการในขั้นแรกนั้น กระตุน้ให ้

เกิดแรงขบั คือ เม่ือเกิดความตอ้งการแลว้ บุคคลจะอยู่น่ิงเฉยไม่ได ้อาจมีความกระวนกระวายไม่

เป็นสุข ภาวะท่ีกระวนกระวายอยู่เฉยๆไม่ได ้เรียกวา่เกิดแรงขบั ซ่ึงความกระวนกระวายจะมีมาก

นอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัความตอ้งการดว้ย ถา้ตอ้งการมากก็กระวนกระวายมาก เช่น เม่ือร่างกาย

ขาดอาหาร จะเกิดอาการแสบทอ้งเกิดความรู้สึกกระวนกระวายไม่อยูสุ่ข 

 2.4.1.3 ขั้นพฤติกรรม หรือการตอบสนอง (Behavior stage) เม่ือเกิดความ 

กระวนกระวายข้ึน ความกระวนกระวายนั้นจะผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา แรงขบัจะ

เป็นพลงัแสดงพฤติกรรมไดรุ้นแรงหรือมากนอ้ยต่างกนั เช่น คนท่ีหิวอาหารมาก กบัคนท่ีหิวอาหาร

นอ้ยยอ่มยอ่มมีพฤติกรรมในการหาอาหารมารับประทานแตกต่างกนั คนท่ีหิวอาหารมากอาจจะหา

อาหารหลายชนิด มารับประทานพร้อมๆกนั ในขณะท่ีคนหิวอาหารน้อย อาจจะหาอาหารมาเพียง

จานเดียวเท่านั้น 

2.4.1.4 ขั้นลดแรงขบั (Drive reduction stage) เป็นขั้นสุดทา้ยคือแรงขบั 

จะลดลงภายหลงัการเกิดพฤติกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการแลว้ 

สรุปกระบวนการของแรงจูงใจทั้ง 4 ขั้นรวมกนั จากตวัอยา่ง เช่น คนขาดอาหารมกัเกิด 

ความหิว (Need) ซ่ึงจะมีอาการทางร่างกายเพียงเล็กน้อย เช่น ทอ้งร้องหรืออาจจะมีอาการรุนแรง

จนถึงแสบทอ้ง ปวดศีรษะ ทาํให้กระวนกระวายหงุดหงิด (Drive) จึงหาอาหารเท่าท่ีพอจะหาได้

หรือพยายามคน้หาอาหารหลายๆอยา่งมารับประทาน (Behavior) เม่ือรับประทานอ่ิมแลว้อาการหิว

จะหายไป (Drive reduction)  

 สรุปทฤษฎีแรงขบัหรือลดแรงขบัมีหลกัสาํคญัๆ ดงัน้ี 

 1. พลงัแรงขบัจะสูงข้ึน ถา้ปรับปรุงส่ิงเร้าท่ีจะมาล่อใจข้ึนใหม่ เช่น เม่ือเรากินอาหารอ่ิม 

แลว้ ถา้มีอาหารท่ีอร่อยมาล่อใจเรามกัจะเกิดแรงขบัท่ีจะกินขนมอีกหรือพนกังานท่ีทาํงานเพิ่มจาก

เวลาปกติในตอนเยน็เน่ืองจากมีส่ิงล่อใจท่ีเป็นรายไดม้มากกวา่เวลาปกติ 
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 2. ถา้แรงขบัสัมพนัธ์กบัส่ิงล่อใจหลายตวั แรงขบัตวัหน่ึงจะส่งผลกระทบต่อส่ิงล่องใจ

ตวัหน่ึงแลว้ ส่ิงล่อใจตวัอ่ืนๆจะพลอยไดรั้บผลกระทบไปดว้ย เช่น ถา้เราสอบไดเ้กรดคะแนนไม่ดี

ในวิชาหน่ึง แรงขบัท่ีจะช่วยเร่งเพื่อไดค้ะแนนสูงสุดข้ึนในวิชาอ่ืนๆดว้ย ถา้เรามีความหวงักบังาน

ช้ินหน่ึง แรงขบัท่ีจะทาํงานช้ินอ่ืนๆก็จะดีข้ึนดว้ย พนกังานทาํประสบผลสําเร็จคร้ังหน่ึง เขายอ่มจะ

มีกาํลงัใจในการทาํงานช้ินต่อไป 

 3. ความพึงพอใจจะจาํกดัอยูเ่ฉพาะแต่ส่ิงล่อใจท่ีเจา้ตวัเลือกแลว้ ถา้มนุษยเ์รียนรู้ท่ีจะมี 

แรงขบัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้ ก็จะเกิดความติดใจและตอ้งการส่ิงนั้นอยูเ่สมอ ตวัอยา่ง เช่น การเลือก

อาหารรับประทานบุคคลมกัจะชอบเลือกอาหารท่ีตนเองพึ่งพอใจซํ้ าๆอยู่เป็นประจาํ พนกังานใน

บริษทัพึงพอใจเม่ือผูจ้ดัการใหโ้บนสัเป็นประจาํทุกปี 

 แรงขบัเม่ือเกิดข้ึนมาแลว้จะเกิดความตึงเครียดตามมา ร่างกายจึงตอ้งลดความเครียดโดย

มุ่งไปสู่เป้าหมายซ่ึงเป็นส่ิงล่อใจท่ีจะช่วยลดความเครียดและทาํใหเ้กิดสภาวะสมดุลของร่างกาย 

 ส่วนทฤษฎีพฤติกรรมแนวสกินเนอร์ไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ การให้การ

เสริมแรงทางบวก และการให้การเสริมแรงทางลบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม การให้การ

เสริมแรงทางบวกจะเกิดผมดีต่อการเกิดพฤติกรรมของอินทรียไ์ดม้ากกวา่การให้การเสริมแรงทาง

ลบ และสกินเนอร์ไดน้าํหลกัการเสริมแรงมาดดัพฤติกรรมสัตวเ์พื่อให้สัตวมี์พฤติกรรมตามความ

ประสงคข์องผูฝึ้กซ่ึงในขั้นแรกๆควรให้การเสริมแรงทุกคร้ังแกส้ัตวท่ี์ทาํพฤติกรรมไดถู้กตอ้ง เม่ือ

สัตวส์ามารถกระทาํพฤติกรรมไดถู้กตอ้งแลว้ควรให้การเสริมแรงบา้งบางคร้ังเพื่อให้พฤติกรรมเกิด

ความคงทนและมีประสิทธิภาพดี แนวความคิดของสกินเนอร์สามารถนาํไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับ

พฤติกรรมมนุษยด์ว้ย 

 2.4.2 ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theory) 

ทฤษฎีของ มาสโลว์ กล่าวถึง ลาํดับของความตอ้งการต่างๆของมนุษยว์่าต้องเป็นไปตามลาํดับ

ขั้นตอนความสําคญั และสามารถยืดหยุน่ได ้เม่ือความตอ้งการเบ้ืองตน้ไดรั้บการบาํบดัแลว้ มนุษย์

จะใหค้วามสนใจกบัความตอ้งการขั้นสูงข้ึนเป็นลาํดบั ความตอ้งการเหล่าน้ีเกิดจากเหตุผลต่างๆท่ีวา่

มนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกท่ีตอ้งการเติบโตและดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีสุข และประกอบกบัการงาน

ร่วมกบับุคลอ่ืนๆดว้ย 

 มาสโลว ์ตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยไ์วด้งัน้ี 

 1. มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอ และไม่มีท่ีส้ินสุด ขณะท่ีตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง 

แลว้ความตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเกิดข้ึนซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเร่ิมตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย 
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 2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมนั้นๆต่อไป  

ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจึงจะเป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมของคนนั้นต่อไป 

 3. ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเรียงกนัเป็นลาํดบัขั้นตามความสาํคญั เม่ือความตอ้งการใน

ระดบัตํ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยจ์ะให้ความสนใจกบัความตอ้งการระดบัสูงข้ึนไปเร่ือยๆ

 มาสโลวไ์ดจ้าํแนกความตอ้งการของมนุษย ์ออกเป็น 5 ลาํดบั ดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความตอ้งการพื้นฐาน 

ของร่างกาย ซ่ึงจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร นํ้ า อากาศ เส้ือผา้ ฯลฯ ความ

ตอ้งการน้ีเร่ิมตั้งแต่วนัทารกจนกระทั้งถึงวยัชรา มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทางสรีระอยูเ่สมอจะ

ขาดไม่ได ้ถา้อยูใ่นสภาพท่ีขาดร่างกายจะกระตุน้ให้บุคคลมีกิจกรรมขวนขวายเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการเหล่าน้ี ถ้าความตอ้งการในขั้นแรกน้ีไม่ได้รับการบาํบดั ความตอ้งการขั้นต่อไปก็จะไม่

เกิดข้ึน 

 2. ความความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) หมายถึง ความตอ้งการความ 

มัน่คงปลอดภยั ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ เพราะบุคคลไม่ตอ้งการเผชิญกบัความไม่แน่นอนในการ

ดาํรงชีวติ เช่น  การสูญเสียตาํแหน่ง การขาดแคลนทรัพยสิ์น การถูกขู่เข็ญ บงัคบัจากผูอ่ื้น  มนุษยจึ์ง

เกิดความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั และหลกัประกนัในชีวิต เช่น มีอาชีพท่ีมัน่คง มีการออม

ทรัพยห์รือสะสมทรัพย ์มีการประกนัชีวติ ฯลฯ 

 3. ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ (Love and Belonging Needs) 

หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ีรักของผูอ่ื้น และตอ้งการมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืน และเป็น

ส่วนหน่ึงของหมู่คณะ เพราะมนุษยทุ์กคนย่อมตอ้งการเพื่อน ไม่ตอ้งการรู้สึกว่าเหงา และอยู่คน

เดียว ดงันั้นการมีสัมพนัธ์ภาพกบัคนอ่ืน เป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มท่ี

ทาํงาน กลุ่มเพื่อนบา้น กลุ่มสันทนาการ เป็นตน้ ความรู้สึกผูกพนัจะเกิดข้ึนเม่ืออยู่ในกลุ่ม และ

สมาชิกของกลุ่มยอ่มเกิดความรัก ความเอาใจใส่และยอมรับซ่ึงกนัและกนั  

 4. ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกวา่ตนเองมีค่า (Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะ 

มองตนเองวา่มีคุณค่า มีเกียรติ มีตาํแหน่ง ฐานะ บุคคลท่ีมีความตอ้งการประเภทน้ี จะเป็นผูท่ี้มีความ

มัน่ใจในตนเอง และรู้สึกว่าตนมีคุณค่ามีประโยชน์ หากความรู้สึกหรือความตอ้งการดงักล่าวถูก

ทาํลายและไม่ไดรั้บการตอบสนอง คนจะรู้สึกวา่ตนมีปมดอ้ย ส้ินหวงั มองโลกในแง่ร้าย ตอ้งการ

ส่ิงชดเชย ถา้เกิดความรู้สึกรุนแรงจะทาํใหบุ้คคลนั้นเกิดความทอ้ถอยต่อชีวิต เป็นโรคประสาท โรค

จิต และอาจฆ่าตวัตายได ้
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 5. ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริง และพฒันาศกัยภาพของตน (Self- 

Actualization Needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัเขา้ใจตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริง เพื่อพฒันา

ชีวติของตนเองใหส้มบูรณ์ (Self-fulfillment) รู้จกัค่านิยมความสามารถ และมีความจริงใจต่อตนเอง

ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดของตนเอง มีสติในการปรับตวัเปิดโอกาสให้ตนเองเผชิญกบัความเป็น

จริงของชีวิต และเผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ โดยคอกวา่ส่ิงท่ีทา้ทายและน่าต่ืนเตน้ กระบวนการท่ี

จะพฒันาตนเองเต็มท่ีตามศกัยภาพของตนเอง เป็นกระบวนการท่ีไม่มีจุดจบตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู่

มนุษย์ต้องการท่ีจะพฒันาตนเองเต็มท่ีตามศกัยภาพของตน เพราะอย่างน้อยคนท่ีจะได้รับการ

ตอบสนองความต้องการขั้นน้ีอย่างสมบูรณ์ เช่น การดําเนินชีวิตของมหาตมะคานธี ซ่ึงเป็น

แบบอย่างของความตอ้งการในขั้นน้ี โดยมีการดาํเนินดว้ยความสันโดษและช่วยเหลือสังคมอย่าง

แทจ้ริง 

 ความตอ้งการในขั้นท่ี 5 น้ี จะเกิดต่อเน่ืองมาจากลาํดบัความตอ้งการในขั้นตน้ๆ คือ 

ความตอ้งการทางสรีระ ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการความรักและเป็นส่วน

หน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกวา่ตนเองมีค่าและเป็นท่ียอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ลาํดบัขั้น

ความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวความคิดมาสโลว ์ส่วนใหญ่ลาํดบัขั้นความตอ้งการส่วนล่างจะเกิด

ก่อนลาํดบัความตอ้งการขั้นสูง และบางคร้ังความตอ้งการอย่างหน่ึงยงัไม่หมด ความตอ้งการอีก

อยา่งหน่ึงก็แทรกข้ึนมา ดงันั้น พฤติกรรมหน่ึงๆของมนุษยจึ์งไม่ใช่เกิดจากแรงจูงใจ อนัเน่ืองมาจาก

ความตอ้งการอยา่งเดียว  

  2.4.3 ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive Theory) 

ผูน้าํทฤษฎีปัญญานิยมท่ีสําคญั คือ เคิร์ก เลวิน (Kurt Lewin 1983) โทลแมน (Tolmen 1932) และ

วานเนอร์ (Weiner 1979)  

 ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าพฤติกรรมเกิดข้ึนได้เน่ืองจากมนุษย์ใช้ความคิดวางแผนไวล้่วงหน้า

เพื่อให้พฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย ทฤษฎีปัญญานิยมเน้นพฤติกรรมทีมองไม่เห็นหรือสังเกตไดน้้อย 

เช่น การตั้งระดบัความคาดหวงัไปสู้เป้าหมาย การประสบความสาํเร็จ ฯลฯ นกัจิตวทิยาท่ีเนน้การใช้

ความคิดและความเขา้ใจเพื่อไปสู่เป้าหมาย จะคาํนึงถึงระดบัความคาดหวงัหรือความทะเยอทะยาน 

(Level of Aspiration) ของบุคคลนั้นดว้ย ถา้หากมีความทะเยอทะยานสูงก็ตั้งเป้าหมายไวสู้งและเม่ือ

เป้าหมายไดก้็พอใจท่ีไดรั้บความสําเร็จนั้น เช่น พนกังานตั้งระดบัความคาดหวงัวา่จะทาํผลงานให้

ประสบความสําเร็จตามเวลาท่ีตั้งเป้าหมายไว ้เม่ือเขา้สามารถทาํไดเ้ขาจะเกิดความภาคภูมิใจและมี

ความมุมานะท่ีจะทาํงานช้ินอ่ืนๆต่อไป 
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 การตั้ งระดับความทะเยอทะยานของบุคคลจะแตกต่างกัน บางคนตั้ งระดับความ

ทะเยอทะยานไวเ้ท่าท่ีตนจะทาํได ้บางคนตั้งระดบัความทะเยอทะยานไวสู้ง บางคนตั้งไวต้ ํ่า การตั้ง

ระดบัความทะเยอทะยานในสถานการณ์หน่ึงของบุคคลข้ึนอยูก่บัความสามารถของบุคคล การรับรู้

และเขา้ใจงานท่ีทาํ และความสาํเร็จหรือความลม้เหลวท่ีอาจจะไดรั้บเม่ือทาํงานแต่ละคร้ัง 

 ถา้บุคคลใดเคยทาํงานประสบความสาํเร็จมาก่อน แลว้มาทาํงานท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ในภายหลงั จะทาํให้ระดับความทะเยอทะยานในคร้ังหลงัน้ีสูงข้ึน แต่ในทางตรงกนัข้ามถ้าเคย

ทํางานพลาดมาก่อนระดับความพยายามคร้ังหลังตํ่ าลงหรืออาจจะตั้ งระดับความแปลกๆ

ทะเยอทะยานสูงข้ึนไปอีกแล้วพยายามมุมานะจนประสบวามสําเร็จก็เป็นได้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ

ความสามารถและการรับรู้ของแต่ละบุคคลวา่จะตีความลม้เหลวหรือความผิดหวงัเป็นบทเรียนก็จะ

ทาํให้ประสบความสําเร็จในการกระทาํคร้ังต่อไปได้ แต่ถ้าหากถือเอาความล้มเหลวและความ

ผดิหวงัเป็นความเจบ็ปวดต่อจิตใจก็จะทาํใหป้ระสบกบัความผดิหวงั และมีความทะเยอทะยานตํ่าลง

ไปอีก 

 ฉะนั้นถ้าจะพิจารณาตามความเช่ือของทฤษฎีน้ี พบว่าถ้าต้องการจะดูแรงจูงใจท่ีจะ

ผลกัดนัให้บุคคลประสบความสําเร็จ ให้ดูจากระดบัความทะเยอทะยาน การคาดหวงั การวางแผน

การทํางาน การประเมินผลงานของตน ซ่ึงแต่ละขั้ นตอนต้องใช้ความคิด ความเข้าใจเร่ือง

ความสามารถในตนเอง และการรับรู้เร่ืองงานท่ีจะปฏิบติัประกอบกนั 

 ทฤษฎีปัญญานิยมท่ีใชก้นัแพร่หลายในปัจจุบนัน้ี คือ ทฤษฎีการอา้งสาเหตุ (Attribution 

Theory) ของวายเนอร์ ซ่ึงมีพื้นฐานความคิดวา่มนุษยม์กัจะมีความอยากรู้ และตอ้งการเขา้ใจ ซ่ึงเป็น

ตน้เหตุให้เกิดพฤติกรรม วายเนอร์ได้แบ่งการอา้งสาเหตุพฤติกรรมเก่ียวกบัสัมฤทธิผลของงาน

ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

 1. การประเมินผลงานท่ีจะตอ้งทาํ 

 2. แสดงพฤติกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย 

 3. การประเมินงานท่ีจะตอ้งทาํ และการสันนิษฐานสาเหตุอีกคร้ังหน่ึง 

 ปัจจยัทั้ง 3 ขั้นตอน วายเนอร์อธิบายวา่ ผูก้ระทาํพฤติกรรมเพื่อสัมฤทธิผลนั้น ขั้นแรก 

จะตอ้งเร่ิมคิดประเมินผลโดยพิจารณาดูท่ีความสามารถ ความพยายามของตน ความยากง่ายของ

ผลงาน และความมีโชคประกอบกบัการคาดหวงัวา่จะทาํงานสําเร็จ หรือคาดหวงัวา่จะทาํไม่สําเร็จ

หลงัจากนั้นจึงเร่ิมแสดงพฤติกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายวา่จะทาํสําเร็จ หรือคาดหวงัวา่จะทาํไม่สําเร็จหลงั

จากนั้นจึงเร่ิมแสดงพฤติกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายวาจะทาํสําเร็จ หรือไม่สําเร็จในท่ีสุดผูก้ระทาํจะ
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ประเมินผลงานท่ีทาํวา่สาํเร็จหรือไม่ โดยดูการสันนิษฐานสาเหตุอีกคร้ังหน่ึงวา่ทาํเต็มความสามารถ

หรือไม่พียงใด ใชค้วามพยายามมากนอ้ยเพียงไร งานนั้นยากไปหรือไม่ มีโชคช่วยหรือไม่ การอา้ง

สาเหตุต่างๆจะมีผลต่อผูก้ระทาํพฤติกรรมในดา้นความรู้สึก อารมณ์ และอตัมโนทศัน์ และการตั้ง

ความคาดหวงัในความสาํเร็จ หรือไม่สาํเร็จของงานท่ีจะตอ้งทาํเพื่อให้เกิดความสัมฤทธิผลต่อไปใน

อนาคต 

  2.4.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมท่ีเก่ียวกับการจูงใจ (Social Learning 

Theory of Motivation) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม มีความเช่ือวา่ พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกเกิด

จากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเขาอยู่ ทฤษฎีน้ีไดใ้ห้ความสนใจถึงการพฒันา

ลกัษณะของพฤติกรรมต่างๆท่ีบุคคลแสดงออกในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัพฤติกรรมต่างๆท่ี

บุคคลแสดงออกน่าจะเป็นผลมาจากการเรียนรู้มากกว่าท่ีจะข้ึนอยู่กบัสัญชาตญาณ แรงขบั ส่ิงเร้า

ภายนอก หรือการไดรั้บการเสริมแรงทางบวกและทางลบ  

 แบนดูรา (Bandura 1977 : 23 ,อา้งอิงในวิพาภร มาพบสุข 2540 : 277-285) ไดอ้ธิบาย

กระบวนการท่ีสาํคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเรียนรู้โดยตวัแบบวา่มีทั้งหมด 4 อยา่ง คือ 

 1. กระบวนการความใส่ใจ (Attention Process) ความใส่ใจเป็นส่ิงแรกท่ีจะทาํให ้

ผูเ้รียนรู้หรือการลอกเลียนแบบ ผูเ้รียนจะตอ้งรับรู้ ส่วนประกอบท่ีสําคญัของพฤติกรรมของผูท่ี้เป็น

ตวัแบบ ดงันั้นตวัแบบตอ้งมีลกัษณะทีสาํคญั เช่น หนา้ตาดีมีอาํนาจท่ีจะให้รางวลั หรือลงโทษ หรือ

เป็นคนท่ีมีช่ือเสียง 

 2. กระบวนการจดจาํ (Retention Process) แบนดูราอธิบายวา่ผูเ้รียนสามารถบนัทึก 

ส่ิงท่ีตนสังเกตไดจ้ากตวัแบบไวใ้นความจาํระยะยาวและสามารถอธิบายพฤติกรรม หรือการกระทาํ

ของตวัแบบไดด้ว้ยคาํพูด ผูส้ังเกตสามารถพฤติกรรมเลียนแบบจากตวัแบบได ้แมว้่าเวลาผ่านไป

นานๆ นอกจากน้ีถา้ผูส้ังเกตมีโอกาส เห็นตวัแบบแสดงพฤติกรรมนั้นซํ้ าอีกก็จะเป็นการช่วยให้เกิด

ความจาํดีข้ึน 

 3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัอยา่ง (Reproduction Process) แบนดูรา  

กล่าวว่า กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัอย่างนั้นเกิดจากผูล้อกเลียนแบบจะตอ้งมีความ

พร้อมทางร่างกายและสติปัญญา ซ่ึงแต่ละคนตอ้งมีความแตกต่างกนัจึงเป็นผลทาํให้แต่ละบุคคล

ลอกเลียนแบบไดไ้ม่เหมือนกนั บางคนอาจทาํไดไ้ม่เหมือนกบัตวัแบบ เพียงแต่คลา้ยคลึงกบัตวัแบบ 

บางคนไม่สามารถแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ บางคนทาํไดดี้กวา่ตวัแบบท่ีตนสังเกต หรือบาง
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คนทาํไดเ้หมือนตวัแบบมาก แบนดูราจึงแนะนาํแก่ผูท่ี้เป็นตวัแบบวา่จะตอ้งมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง

และเหมาะสม 

 

 4. กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) เม่ือผูเ้รียนเลียนแบบพฤติกรรมตวัแบบ 

ท่ีตนสังเกตเห็นโดยผูเ้รียนคาดการณ์วา่ตนเองจะไดร้างวลัหรือการเสริมแรงบางอยา่งท่ีมีประโยชน์

มาให้ตนและผูเ้รียนคิดว่าการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบช่วยหลีกเล่ียงปัญหาได ้ดงันั้นเม่ือ

ผูเ้รียนเลียนแบบพฤติกรรมใดคนหน่ึงซ่ึงไดรั้บรางวลั หรือการลงโทษยอ่มจะเป็นตวัแบบให้แก่คน

อ่ืนด้วย แรงจูงใจตามทฤษฎีของแบนดูราจึงเป็นการเสริมแรงด้วยตนเอง (Self-Reinforcement) 

กล่าวคือ เม่ือผูเ้รียนรู้จกัประเมินผลการกระทาํของตนเอง ผูเ้รียนยอ่มควบคุมตนเองไดแ้ละเกิดความ

พอใจผลงานของตนเองและนาํไปสู่การเกิดแรงจูงใจภายในตนเอง (Self-Motivation) (วิพาภร มา

พบสุข 2540 : 277-285) 

 

 2.5 ขอ้สังเกตเก่ียวกบัแรงจูงใจกบัพฤติกรรม 

 พฤติกรรมทุกพฤติกรรมจะไดรั้บการจูงใจเสมอ แมบ้างคร้ังบุคคลนั้นจะไม่ทนัคิดว่า

อะไรเป็นเหตุให้กระทาํพฤติกรรมเช่นนั้นก็ตาม ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าแรงจูงใจของบุคคลแต่ละคนมี

มากมายหลายชนิดท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ไปตามกาลเวลาโอกาส และสถานการณ์ 

และบุคคลสองคน ก็อาจจะมีพฤติกรรมท่ีเหมือนกนัในเหตุการณ์หน่ึงแต่มีเหตุผลเบ้ืองหลังใน

พฤติกรรมนั้นต่างกนัหรืออาจจะกระทาํในส่ิงท่ีต่างกนัโดยมีเหตุผลในการกระทาํท่ีเหมือนกนั ซ่ึง

พิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองแรงจูงใจ ดงัน้ี 

 2.5.1 พฤติกรรมอยา่งเดียวกนัอาจจะเน่ืองมาจากแรงจูงใจหลายอยา่งในบุคคล 

เดียวกนั ตวัอย่างเช่น การสอบเขา้สถาบนัท่ีมีช่ือเสียง แรงจูงใจมีหลายอยา่ง คือ สถาบนัมีช่ือเสียง

โด่งดงั, เม่ือจบจากสถาบนัน้ีจะไดอ้าชีพท่ีดีต่อไป จะไดอ้ยูใ่นกลุ่มเพื่อนท่ีสนิทกนั หรือ สถาบนัน้ี

อยูใ่กลบ้า้น เป็นตน้ 

 2.5.2 แรงจูงใจอยา่งเดียวกนัอาจจะเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมหลายอยา่ง 

ตวัอยา่งเช่น ความตอ้งการความร่ํารวย พฤติกรรมต่างกนั คือ ขยนัทาํงานเก็บออมเงิน, ขยนัศึกษา

เล่าเรียนเพื่อท่ีจะไดท้าํงานท่ีมีรายไดดี้, ทุ่มเทเวลาให้กบังานเพื่อให้ไดโ้บนสัพิเศษ หรือ เส่ียงโชค

เล่นการพนนั เป็นตน้    
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 2.5.3 แรงจูงใจท่ีไม่เหมือนกนัในบุคคลแต่ละคนอาจจะทาํใหค้นเรามีพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกมาเหมือนกนั ตวัอย่างเช่น การไปต่างประเทศ พฤติกรรมท่ีไม่เหมือนกนั คือ ตอ้งการ

พกัผ่อนหยอ่นใจ, ตอ้งการไปเยี่ยมญาติ, ตอ้งการไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ หรือ เพื่อนๆชวน เป็น

ตน้ 

 2.5.4 แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนอาจจะออกมาในรูปพฤติกรรมปิดบงัอาํพราง หรือแสดง

พฤติกรรมออกไปไม่ตรงกบัความเป็นจริง ตวัอย่างเช่น แรงจูงใจ คือ ความต้องการก้าวร้าว มี

พฤติกรรมอาํพราง คือ อาจเสแสร้งทาํเป็นใจดี, ต่อหนา้พูดหวานแต่ลบัหลงันินทาหรือหาทางแกลง้ 

เป็นตน้ 

 2.5.5 พฤติกรรมท่ีแสดงออกย่อมแตกต่างกนัไปตามสังคม คนในสังคมต่างๆ 

จะมีการแสดงออกถึงความตอ้งการทางสังคมท่ีคล้อยตามขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 

ค่านิยม ของสังคมนั้ นๆ เน่ืองจากมรการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์มาจากบรรพบุรุษ 

ตวัอยา่งเช่น แรงจูงใจท่ีตอ้งการผกูมิตร มีพฤติกรรมต่างกนั คือ ยิม้แยม้, จบัมือ, โคง้คาํนบั หรือ ทาํ

ความเคารพโดยการไหว ้เป็นตน้ (วภิาพร มาพบสุข 2540 : 260-262)  

 

3. พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior)  

  

 3.1 ความหมายของพฤติกรรมทางสังคม 

 พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง การแสดงออกทางกายภาพ ทางวาจา ทางใจ ของบุคคลท่ี

ไดรั้บมาจากบุคคลอ่ืนหรือมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนๆในสังคม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง พฤติกรรมทาง

สังคม คือ พฤติกรรมท่ีเกิดจากการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในสังคม การกระทาํของคนหน่ึง

ยอ่มมีผลต่อการกระทาํและการคิดของผูอ่ื้น และต่อสภาพแวดลอ้มทางสังคมดว้ย เช่น การปล่อยนํ้ า

เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมยอ่มทาํใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่คนทัว่ไป 

 การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมเป็นการศึกษาถึงปฏิกิริยาทุกดา้นของบุคคลในสังคมท่ีมี

อิทธิพลต่อกนัและกนัดงักล่าว โดยมีขอบข่ายการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมท่ีนักจิตวิทยาสังคม

นิยมศึกษาไดแ้ก่เร่ือง การรับรู้ทางสังคม และอิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมบุคคล (วิภาพร มา

พบสุข 2540 : 538) 

 3.2 อิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล 
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 ลกัษณะพฤติกรรมทางสังคมท่ีเกิดข้ึนนั้น ถ้าหากพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่าสังคมท่ี

บุคคลเป็นสมาชิกนั้นมีส่วนในการสร้างอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของสมาชิกใน

สังคมแต่ละคนด้วย ซ่ึงอิทธิพลของสังคมท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลท่ี

สาํคญั ๆ ในท่ีน้ี ไดแ้ก่ 

  3.2.1 การคลอ้ยตาม (Conformity)  

การคลอ้ยตามเป็นแนวโน้มท่ีบุคคลจะทาํตามบุคลอ่ืน เกิดข้ึนในกรณีท่ีบุคคลไม่สามารถตดัสินใจ

ในการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงลงไปได ้ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการคลอ้ยตาม ไดแ้ก่ 

  3.2.1.1 ความคลุมเครือของสถานการณ์ หากสถานการณ์หรือ

เหตุการณ์ท่ีบุคคลกาํลงัประสบอยูน่ั้น มีความคลุมเครือและไม่ชดัเจนมากเท่าใด ยิ่งส่งผลให้บุคคล

เกิดความลงัเลไม่แน่ใจในส่ิงท่ีตนเองจะตดัสินใจกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงลงไป จึงทาํการแสวงหา

แนวปฏิบติัจากคนส่วนใหญ่หรือใชบ้รรทดัฐาน (Norm) ทางสังคมเป็นเคร่ืองช่วย ทั้งน้ีนกัจิตวิทยา

สังคมช่ือ โซโลมอน แอช (Solomon Asch) ได้ทาํการทดลองเก่ียวกบัเร่ืองความคลุมเครือของ

สถานการณ์ โดยให้ผูเ้ขา้รับการทดลองนัง่รวมกบัคนอ่ืนซ่ึงผูท้ดลองได้เตรียมคาํตอบกนัไวแ้ล้ว

ประมาณ 7-9 คน โดยทุกคนในกลุ่มจะไดเ้ห็นเส้นตรงแนวด่ิงท่ีมีความยาวไม่เท่ากนั 3 เส้น ส่วนอีก

หน่ึงเส้นจะใช้เป็นเส้นเพื่อเปรียบเทียบ จากนั้นให้สมาชิกแต่ละคนตอบวา่เส้นตรงแนวด่ิง 3 เส้นน้ี

เส้นใดมีความยาวใกลเ้คียงกบัเส้นมาตรฐานมากท่ีสุด โดยกาํหนดให้บุคคลท่ีเขา้รบการทดลองเป็น

คนตอบคนสุดทา้ย ผลปรากฏวา่ 37 เปอร์เซนตใ์นจาํนวน 123 คน ยอมท่ีจะตอบผิดตามกลุ่มบุคคล

ท่ีแอชไดเ้ตรียมคาํตอบไว ้จากการทดลองของแอชนั้นจึงสรุปไดว้า่ ถึงแมส้ถานการณ์จะมีคาํตอบท่ี

ชดัเจนไม่คลุมเครือก็ตาม แต่บุคคลก็ยงัคลอ้ยตามคนส่วนใหญ่ ทั้ง ๆ ท่ีรู้ว่าไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ีเพื่อให้

ตนไดรั้บการยอมรับจากสังคมเท่านั้น  

   3.2.1.2 ความเช่ือมัน่ในตนเอง จากการทดลองของแอช ขา้งตน้

นั้น ยงัพบอีกวา่ ความเช่ือมัน่ในตนเองมีผลต่อการคลอ้ยตามของบุคลดว้ย กล่าวคือ บุคคลท่ีมีความ

เช่ือมัน่ในตนเองสูงจะตดัสินใจจากความคิดและเหตุผลของตวัเองมากกวา่คลอ้ยตามความคิดเห็น

ของกลุ่ม ส่วนคนท่ีไม่เช่ือมัน่ในตนเองจะคลอ้ยตามกลุ่มไดง่้าย     

   3.2.1.3 สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม กลุ่มใดก็ตามท่ี

สมาชิกภายในกลุ่มมีความรักใคร่สนิทสนมกนัอยา่งแน่นแฟ้น หรือมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั จะเกิด

ความคลอ้ยตามกนัไดง่้ายกวา่กลุ่มท่ีมีความไม่ลงรอยกนัภายในกลุ่ม  
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   3.2.2 การเช่ือฟังผูมี้อาํนาจ (Obedience to Authority) จาก

เหตุการณ์ท่ีผูก่้อการร้ายใชเ้คร่ืองบินพุ่งเขา้ชนอาคารเวิร์ดเทรดเซนเตอร์เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2544 

ท่ีผ่านมานั้ น ซ่ึงทางการสหรัฐฯ เช่ือว่าเป็นฝีมือการสั่งการของ โอซามา บินลาเดน หัวหน้า

ผูก่้อการร้ายระดบัโลก โดยเห็นไดว้า่ 

 บินลาเดนนั้นไม่ไดเ้ป็นผูล้งมือเอง แต่เป็นการใชบุ้คคลอ่ืนลงมือแทน ซ่ึงจากเหตุการณ์ 

น้ีทาํให้น่าสนใจท่ีจะศึกษาถึงอิทธิพลของผูมี้อาํนาจในการชักจูงใจบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้

สามารถยอมทาํตามท่ีตวัเองตอ้งการได ้ 

มิลแกรม (Milgram) ไดใ้หข้อ้ทฤษฎีวา่ การเช่ือฟังผูมี้อาํนาจเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งมากใน 

การดาํเนินชีวติร่วมกนัในสังคม เน่ืองจากแต่ละคนในสังคมจะถูกกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนั

ไป ทาํให้บุคคลต้องพร้อมเช่ือฟังและร่วมมือกับผูมี้อาํนาจและบทบาทท่ีเหนือกว่าเพื่อบรรลุ

เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดว้ยเหตุท่ีวา่ตั้งแต่บุคคลเกิดจนกระทัง่เติบโตนั้นจะไดรั้บการอบรมสั่งสอนให้เช่ือ

ฟังบุคคลท่ีมีอาํนาจเหนือกวา่ตลอด เช่น พอ่แม่ ครูอาจารย ์ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

   3.2.3 ความร่วมมือ (Co-Operation) ความร่วมมือเป็นการทาํ

กิจกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใดของบุคคลท่ีมีต่อกลุ่มบุคคลหรือระหวา่งกลุ่มบุคคลเพื่อให้กิจกรรมนั้น

บรรลุเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ จึงถือได้ว่าความร่วมมือเป็นหัวใจสําคัญท่ีจะสามารถสร้าง

ความสําเร็จหรือก่อให้เกิดความลม้เหลวของงานไดเ้สมอ อย่างไรก็ตาม การท่ีบุคคลจะให้ความ

ร่วมมือมากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัความรู้สึกมีคุณค่า มีความสาํคญั หรือมีส่วนร่วมท่ีกลุ่มไดม้อบ

ใหก้บับุคคลดว้ย   

   3.2.4 การแข่งขนั (Competition) การแข่งขนัถือวา่เป็นพฤติกรรม

ทางสังคมซ่ึงสามารถพบเห็นได้มาก โดยเฉพาะสังคมหรือองค์กรท่ีเป็นแบบประชาธิปไตย การ

แข่งขนัมกัเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลนั้น ๆ มีเป้าหมายบางอย่างท่ีตอ้งการได้รับการตอบสนองจาก

สังคมหรืองคก์รท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่แต่ในกรณีท่ีบุคคลหลายคนมีความตอ้งการการตอบสนองแบบ

เดียวกนั แต่องค์กรไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอหรืออย่างทัว่ถึงแลว้ การแข่งขนัย่อม

เกิดข้ึนไดง่้าย การแข่งขนันั้นมีขอ้ดีคือ ทาํใหบุ้คคลเกิดความต่ืนตวั กระตือรือร้น และมุ่งมัน่ใน 

การบรรลุเป้าหมายท่ีตนตอ้งการ จึงทาํให้ผลงานออกมามีคุณภาพและปริมาณในเกณฑ์สูง แต่

ขอ้เสียของการแข่งขนัก็คืออาจจะทาํใหเ้กิดการแตกแยกของหมู่คณะเป็นกลุ่มเป็นพวกมากยิ่งข้ึน จึง

ควรท่ีสังคมหรือองคก์รควรมีความรัดกุมในกฎ ระเบียบ และมีการดาํเนินการแข่งขนัอยา่งยุติธรรม

และเท่ียงตรงดว้ย  
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 3.2.5 ความกา้วร้าว (Aggression) ความกา้วร้าวเป็นธรรมชาติท่ี

สามารถพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปในส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ในมนุษยน์ั้นความกา้วร้าวจะหมายถึงการแสดง

พฤติกรรมตอบโตบุ้คคลอ่ืนทั้งกายและวาจา อนัมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบุคคลท่ีถูกกระทาํทั้ง

กายและจิตใจ ความกา้วร้าวนั้นสามารถจาํแนกสาเหตุของการเกิดได ้ดงัน้ี  

 - ความกา้วร้าวเกิดจากสัญชาตญาณของส่ิงมีชีวติ การแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวของมนุษย์

และสัตวเ์ป็นไปอย่างคล้ายคลึงกนั กล่าวคือ เป็นไปเพื่อความอยู่รอด เพื่อตอ้งการแสดงอาํนาจท่ี

เหนือกวา่ เพื่อแสดงความเป็นเจา้ของ และเพื่อดาํรงเผา่พนัธ์ุของตนไว ้แต่รูปแบบความกา้วร้าวของ

สัตวน์ั้นแตกต่างจากมนุษย ์ตรงท่ีเม่ืออีกฝ่ายยนิยอมความกา้วร้าวจะส้ินสุดลง แต่สําหรับมนุษยแ์ลว้

มกัจะมีความรุนแรงจนถึงขั้นบาดเจบ็ลม้ตายได ้ 

 - ความก้าวร้าวเกิดจากความคบัขอ้งใจ (Frustration) ความคบัขอ้งใจเกิดจากการท่ีมี

อุปสรรคมาขดัขวางความตอ้งการบรรลุเป้าหมายท่ีตนปรารถนา สถานการณท่ีทาํให้เกิดความคบั

ขอ้งใจส่วนใหญ่จะเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการแสดงความกา้วร้าวไดง่้าย แต่หากว่าความคบัขอ้งใจ

สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลและความจาํเป็นหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยแล้ว จะมีผลทาํให้ความ

กา้วร้าวท่ีเกิดข้ึนนอ้ยลงไปได ้ 

 - ความกา้วร้าวท่ีเกิดจากส่ิงกระตุน้ความกา้วร้าว ความกา้วร้าวท่ีเป็นผลมาจากอารมณ์

โกรธของมนุษย ์แต่การแสดงออกถึงระดบัของความกา้วร้าวข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีมากระตุน้ความกา้วร้าว 

(Aggressive Cues) ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นดว้ย 

 - ความกา้วร้าวท่ีเกิดจากสถานการณ์ของความกา้วร้าว 

มีนกัวจิยัหลายท่านมีบทสรุปท่ีตรงกนัวา่ สาเหตุประการหน่ึงของการเกิดความกา้วร้าวมาจากการท่ี

บุคคลนั้นได้พบกับสถานการณ์ของความก้าวร้าวก่อน จึงแสดงออกด้วยความก้าวร้าวกลับไป  

 - ความกา้วร้าวเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมทางสังคม  

แนวคิดน้ีอธิบายสาเหตุของความกา้วร้าวของบุคคลตามทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากตวัแบบ (Model 

Learning Theory) ของอลัเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) นัน่คือ ความกา้วร้าวไม่ไดเ้กิดจาก

สัญชาตญาณ แต่เป็นเพราะบุคคลเกิดการเรียนรู้จากตวัแบบทั้งหลายในสังคม เช่น พ่อ แม่ ครู 

อาจารย ์หนงัสือ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ เป็นตน้ โดยถา้หากไดรั้บรู้ตวัแบบแห่งความกา้วร้าวเขา้ไป ก็

จะถูกดูดซบัความกา้วร้าวท่ีตวัแบบเหล่านั้น และแสดงออกมาตามท่ีรับรู้จากตวัแบบ  

 3.2.6 พฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping Behavior or Prosocial 

Behavior) พฤติกรรมการช่วยเหลือเป็นอีกพฤติกรรมหน่ึงท่ีเห็นไดม้ากในสังคม พฤติกรรมการ
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ช่วยเหลือ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งได้รับการ

ช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน แต่หลายคร้ังกลบัพบว่าในสถานการณ์ท่ีฉุกเฉินดงักล่าว ผูเ้ห็นเหตุการณ์

กลบัไม่ใส่ใจในการช่วยเหลือบุคคลอ่ืน นกัจิตวิทยาสังคมไดใ้ห้ขอ้สังเกตวา่ อาจเป็นเพราะจาํนวน

คนในเหตุการณ์มากเกินไป ต่างคนจึงกระจายความรับผิดชอบ ต่อเหตุการณ์ไปยงับุคคลอ่ืน โดยคิด

วา่หากตนไม่ช่วยเด๋ียวก็จะมีคนอ่ืน ๆ เขา้มาช่วยเอง  

 ลาตาเน่และดาร์เลย ์(Latane and Darley) อธิบายวา่ นอกเหนือจากพฤติกรรมการ 

ช่วยเหลือเกิดจากจาํนวนประชากรซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัแล้ว ก่อนท่ีบุคคลจะให้ความช่วยเหลือใน

เหตุการณ์ใด ๆ จะตอ้งผา่นกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

 ขั้นตอนท่ี 1 บุคคลจะตอ้งสังเกตเห็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนใน 

ขณะนั้นก่อน  

 ขั้นตอนท่ี 2 บุคคลตอ้งเกิดการแปลความหมายในสถานการณ์ท่ีตนไดรั้บรู้นั้นวา่ 

เป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีตอ้งไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งทนัทีทนัใด  

 ขั้นตอนท่ี 3 บุคคลตอ้งเกิดความคิดวา่การใหค้วามช่วยเหลือนั้นเป็นเสมือนความ 

รับผดิชอบของเขาโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะเขามีความสามารถท่ีจะช่วยเหลือไดห้รือไม่มีใคร

อยูท่ี่นัน่  

 ขั้นตอนท่ี 4 บุคคลจะตดัสินใจเลือกวธีิการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใช ้

ความรู้ หรือประสบการณ์ หรือความชาํนาญท่ีตนมีอยู ่ 

 สาํหรับพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นในลกัษณะท่ีตอ้งอาศยัความเสียสละอยา่ง

นกัจิตวทิยาสังคมนั้นไดเ้สนอแนะวธีิการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมเก่ียวกบัการ 

ช่วยเหลือไว ้ดงัน้ี  

 1.การใหต้วัแบบของการช่วยเหลือ  

โดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้จากตวัแบบ (Model Learning Theory) ท่ีวา่ ถา้ผูท่ี้แสดงพฤติกรรมการ

ช่วยเหลือแลว้ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยหรือไดรั้บรางวลัจากทางสังคมแลว้ บุคคลในสังคมคนอ่ืน ๆ 

ก็จะเกิดความตอ้งการท่ีจะเลียนแบบนั้นบา้ง เพื่อใหต้นเองไดรั้บการตอบสนองเช่นเดียวกนั  

 2. การใชห้ลกัคาํสอนทางศาสนาเป็นเคร่ืองจูงใจ  

เน่ืองจากศาสนามีอิทธิพลต่อจิตใจของบุคคลสูงมาก และโดยทัว่ไปหลกัคาํสอนของทุกศาสนาจะ

คลา้ยคลึงกนั นัน่คือ สอนให้ทุกคนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นัและกนัเสมอ ท่ีสาํคญั 
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พฤติกรรมการช่วยเหลือทางสังคมท่ีเกิดจากการใชห้ลกัคาํสอนของศาสนา จะทาํใหบุ้คคลเกิด

พฤติกรรมช่วยเหลือโดยไม่หวงัผลตอบสนองทางสังคมดงัเช่นวธีิการแรก 

 จากท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นไดว้า่ การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมทางสังคมของมนุษยน์ั้น จะช่วย

ใหเ้กิดความเขา้ใจและยอมรับพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงต่อกนัทางสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึง

นอกจากจะทาํใหส้ามารถดาํเนินชีวติร่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขแลว้ ยงัสามารถอธิบายถึง

สาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของสมาชิกในสังคม อนัจะนาํไปสู่หนทางในการ

แกปั้ญหาทั้งหลายในสังคมใหล้ดลงหรือหมดไปในท่ีสุด (นงลกัษณ์ ไหวพ้รหม, พฤติกรรมทาง

สังคม [Online], เขา้ถึงเม่ือ 7 มกราคม 2553.เขา้ถึงไดจ้าก

http://203.158.184.2/elearning/Psychology/unit1604.htm#top) 

 

 

 

 

 

 

 

4. ทฤษฎกีารตัดสินใจ 

 

 การตดัสินใจ เป็นการนาํหลกัเกณฑ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการการตดัสินใจ

เพื่อทาํให้ ผูต้ดัสินใจมีโอกาสผิดพลาดนอ้ยลงหรือการตดัสินใจไดถู้กตอ้งมากข้ึน  การตดัสินใจท่ี

จะมีข้ึนภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ ท่ีสามารถทาํการประเมินได ้ และใชเ้กณฑ์หรือเคร่ืองมือดงักล่าว

พิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินใจอย่างไรก็ตาม   การทาํการตดัสินใจไดน้าํเอาความน่าจะ

เป็นเชิงจิตและแบบเง่ือนไขเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ  ทั้งน้ีเพราะบุคคลต่างมีเหตุผลในการดาํเนินธุรกิจ

ของตนยอ่มตอ้งการเลือผลลพัธ์หรือผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด  แต่ถา้มีทางเลือกเพียงทางเดียว  ปัญหา

การตดัสินใจก็ไม่เกิดข้ึนเพราะถึงอย่างไรก็ต้องเลือกตามวิถีทางเดียวท่ีมีอยู่นั้น ซ่ึงจะไม่มีการ

เปรียบเทียบวา่ผลลพัธ์หรือผลตอบแทน  ท่ีดีท่ีสุด  หรือไม่  แต่ถา้มีวิธีให้ผลตอบแทนมากกวา่หน่ึง

ทางแล้ว ก็จะต้องมีการตดัสินใจเลือกทางหรือวิธีท่ีจะทาํให้ได้ผลตอบแทนมากท่ีสุด  ซ่ึงการ

ตดัสินใจเลือกดงักล่าวน้ีเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและสลบัซบัซ้อนยิ่งข้ึน   ดงันั้นจึงไดพ้ยายามหาส่ิงท่ีจะ
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ช่วยในการตดัสินใจเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.2541:163)

 4.1 รูปแบบการตดัสินใจ 

 รูปแบบของการตดัสินใจ  โดยถือเอาจาํนวนคนท่ีร่วมตัดสินใจเป็นเกณฑ์สามารถ

จาํแนกออกได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี 

 4.2.1 การตดัสินใจโดยบุคคลคนเดียว (Individual decision making) ใชส้ําหรับ

การตดัสินใจในเร่ืองง่ายๆ ท่ีผูท้าํการตดัสินใจไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้แลว้ หรือเร่ืองเร่งด่วนฉุกเฉินท่ี

ไม่มีเวลาพอสาํหรับการปรึกษาหารือกบับุคคลอ่ืน  

 4.2.2 การตดัสินใจโดยกลุ่มบุคคล (Group decision making) เป็นการตดัสินใจ

โดยให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามผลของการตดัสินใจนั้น ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นและให้ขอ้มูล การตดัสินใจโดยกลุ่มบุคคลน้ีเหมาะสําหรับการตดัสินใจในเร่ืองท่ียุ่งยาก

ซับซ้อน หรือเร่ืองท่ีผูบ้ริหารไม่มีขอ้มูลข่าวสารเพียงพอหรือยงัขาดประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ 

หรือไม่มีความชาํนาญทางดา้นนั้นอยา่งเพียงพอ จึงจาํเป็นตอ้งฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้มีความรู้และ

ประสบการณ์ แลว้ประมวลความคิดเห็นเหล่านั้นมาเป็นส่ิงกาํหนดการตดัสินใจ กลุ่มบุคคลดงักล่าว 

อาจไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยหวัหนา้ส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน คณะกรรมการเฉพาะกิจ 

ซ่ึงอาจประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิร่วมกนั วิธีการตดัสินใจโดยกลุ่มอาจทาํ

ไดใ้นลกัษณะต่างๆ  

 1. การตดัสินใจโดยใช้ขอ้ยุติท่ีเป็นมติในเสียงขา้งมาก อาจใช้ระบบเสียงขา้งมากเกิน

คร่ึงหน่ึง หรือระบบสองในสามของกลุ่ม แลว้แต่ความสาํคญัของเร่ืองท่ีตดัสินใจ  

 2. การตดัสินใจโดยขอ้ยติุเป็นเอกฉนัทคื์อการท่ีสมาชิกทุกคนเห็นพร้องตอ้งกนัโดยไม่มี

ความขดัแยง้ และ 

 3. สมาชิกในท่ีประชุมเสนอความคิดเห็น แลว้ให้ผูบ้ริหารนาํมาพิจารณาประกอบการ

ตดัสินใจเอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541 : 166) 

 

5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

    

 ธงชยั นํ้าทิพย ์(2551: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความตอ้งการเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา

และเพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกคณะวิชาในการศึกษาต่อ

ระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ีคือ 
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นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัเพชรบุรีจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 

แบบสอบถาม โดยสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและคาํถามเก่ียวกบัการให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นต่างๆท่ี

มีผลต่อการเลือกคณะวชิาในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตจงัหวดัเพชรบุรีส่วนใหญ่มี

ความประสงค์จะเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา และเหตุผลท่ีใช้การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ

นกัเรียนส่วนใหญ่เพื่อตอ้งการประกอบอาชีพในสาขาท่ีสนใจเรียน สถาบนัอุดมศึกษาท่ีนกัเรียน

ส่วนใหญ่ตอ้งการจะเขา้ศึกษาต่อ คือ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นมหาวิทยาลยัปิดของรัฐ คณะวิชาท่ี

ตอ้งการศึกษาต่อมากท่ีสุด คือ คณะนิเทศศาตร์ วารสารศาตร์ และการส่ือสารมวลชน 

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกคณะวิชาในการศึกษา

ต่อระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย= 3.49) เม่ือแยกพิจารณารายปัจจยั ปัจจยัดา้นการเรียนการสอนและปัจจยัดา้น

สวสัดิการต่างๆถูกให้ความสําคญัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.78) รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นช่ือเสียงและ

ภาพลกัษณ์ของคณะ (ค่าเฉล่ีย = 3.67) ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ของคณะ (ค่าเฉล่ีย = 3.58) 

ปัจจยัด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย = 3.57) ปัจจยัด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

(ค่าเฉล่ีย = 3.42) ปัจจยัดา้นสังคมและครอบครัว (ค่าเฉล่ีย = 2.83) ตามลาํดบั 

 ประจกัษ ์สมายะ และ ทณัฑิกา ทางดี (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการตดัสินใจเลือกเขา้

ศึกษาต่อในคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2550 โดยกาํหนดขอบเขตของ

เหตุผลจาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ เหตุผลทางดา้นสถาบนั เหตุผลทางดา้นส่วนตวั และเหตุผลทางดา้น

เศรษฐกิจและสังคม ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากรชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 667 คน จาํนวน 6 สาขาวชิา กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการคาํนวณจากสูตร

ของทาโร ยามาเน จาํนวน 252 คน และกาํหนดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละสาขาตามสัดส่วนจาํนวน

นักศึกษา และเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลจึงใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 261 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงแจกให้กบักลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อ

การวิจยัทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistic Package of the Social Science) โดนใชค้่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 ผลการศึกษาพบว่า ดา้นเศรษฐกิจและสังคมเป็นเหตุผลอนัดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 3.46 

รองลงมา คือ ด้านสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 3.21 และด้านเหตุผลส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 3.19 

ตามลาํดบั  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาวจิยัคร้ังเพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร มีลาํดบั
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ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

 3. การจดัการกระทาํกบัขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรในการศึกษา คือ นกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ 

และภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํนวน 427 คน ไดแ้ก่ ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 112 คน ชั้นปีท่ี2 

จาํนวน 134 คน ชั้นปีท่ี3 จาํนวน 99 คน และชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 82 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ คือ นกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํนวน 4 ชั้นปี ทั้งหมด 207 คน 
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โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลและทาํการคาํนวณจาก ทาโร ยามาเน (สิน พนัธ์ุพินิจ 2547 : 133) 

 สูตร 

   n =   
2

Ne1

N

+
 

  n หมายถึง  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  N หมายถึง  จาํนวนประชากร 

  e หมายถึง  ความคลาดเล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

     (กาํหนดความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05) 

แทนค่าในสูตร 

   n = 2
427(0.05)1

427

+
 

    =     206.53 

                207≈   

 ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจะมีขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนจาก คณะวิทยาการจดัการ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวนทั้ งส้ิน 207 ชุด 
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 การเลือกตวัอยา่งแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sample) โดยให้ชั้นภูมิตามชั้นปีแลว้

กระจายขนาดตวัอย่างลงชั้นภูมิดว้ยวิธี (Proportional Allocation) เน่ืองจากแต่ละชั้นปีมีจาํนวน

ประชากรไม่เท่ากนั กลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ 4 ชั้นปี  

 

 ชั้นปีท่ี 1  =  207
427

112
×    

   =  54.30   

                   ≈  55 คน 

 

 ชั้นปีท่ี 2  = 207
427

134
×  

   = 64.97   

                   ≈  65 คน 

 ชั้นปีท่ี 3  = 207
427

99
×  

   = 47.99   

                   ≈  48 คน 

 ชั้นปีท่ี 4  = 207
427

82
×  

   = 39.75   

                   ≈  40 คน 
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การสร้างเคร่ืองมือ 

 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาโดยมีขั้นตอนการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี  

 1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ือง และวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีจะศึกษา

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. จดัทาํแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยคาํถามและคาํตอบท่ีตอ้งการจากการตรวจเอกสาร

คาํแนะนาํจาผูท่ี้มีประสบการณ์และผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหแ้บบสอบถามครอบคลุมเน้ือหาของเร่ืองท่ี

ศึกษา และสามารถตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษาไดค้รบถว้น 

 โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาวเิคราะห์และออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของนกัศึกษา    

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวทิยาการ

จดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ของนกัศึกษา 

 ตอนท่ี 3 เหตุผลและ ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

การจัดการกระทาํข้อมูล 

 

 เม่ือผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้เสร็จส้ิน ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการจดักระทาํกบัขอ้มูล

ตามลาํดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. นาํแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เม่ือตรวจสอบแลว้คดัเฉพาะ 

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาจดัประเภทตวัแปรท่ีจะศึกษา 

 2. นาํแบบสอบถามมาสาํรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนดดงัน้ี  

มากท่ีสุด   มีค่าเท่ากบั   5 คะแนน 

มาก   มีค่าเท่ากบั  4 คะแนน 

ปานกลาง  มีค่าเท่ากบั  3 คะแนน 

นอ้ย   มีค่าเท่ากบั  2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด   มีค่าเท่ากบั  1 คะแนน 

 

 



 

 

34 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์ SPSS FOR WINDOWS วเิคราะห์โดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี ผลการเรียนเฉล่ียสะสม สาย

การเรียนเดิม อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง ภูมิลาํเนา และการคดัเลือกเขา้ศึกษา ซ่ึง

ผูว้จิยัจะนาํมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคาํนวณเป็นร้อยละ (Percentage)  

 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการใหค้วามสาํคญัของปัจจยัท่ีมีต่อกรตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร ทั้ง 

4 ดา้น โดยใหค้ะแนนเป็นรายขอ้ แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยการแปลค่าเฉล่ียหรือระดบัความสาํคญัของปัจจยัทั้ง 4 ดา้น โดยใชเ้กณฑ์

เพื่อใชใ้นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

     ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51 – 5.00   หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด 

     ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51 – 4.50   หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาอยู่

ในระดบัท่ีมาก 

     ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51 – 3.50   หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาอยู่

ในระดบัท่ีปานกลาง 
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 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51 – 2.50   หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาอยูใ่น

ระดบัท่ีนอ้ย 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.50   หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาอยูใ่น

ระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด 

 3. ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ย Mann-

Whitney U Test และK-Independent Samples (ยทุธ ไกยวรรณ์ 2547 : 223) 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

 

 1. สถิติพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง และระดบัความสําคญัของ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 2. สถิติอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความ

แตกต่าง 

 

ข้ันตอนการดําเนินงานวจัิย 

 

 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

                 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม  

                 3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

                 4. การสรุปผลการศึกษา 

                 5. การเสนอแนะ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ผูศึ้กษาได้นาํเสนอขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาเร่ือง “การศึกษาระดบั

ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีต่อผลการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจาํปีการศึกษา 2553” เพื่อให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย จาํแนกออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจง

ความถ่ี คาํนวณเป็นค่าเฉล่ียและร้อยละ 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อคณะวิทยาการ

จดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากรจาํนวน 207 คน ได้วิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ ผลการเรียนเฉล่ียสะสมเดิม สายการเรียนเดิม ระดบัชั้นการศึกษา โดยนาํเสนอ

ขอ้มูลเป็นความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียดในตารางท่ี2 และ3 ดงัน้ี 
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ตารางที ่2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ ผลการเรียนเฉล่ียสะสมเดิม สายการ                 

 เรียนเดิม ระดบัชั้นการศึกษา 

 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

        ชาย 54 26.1 

        หญิง 153 73.9 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   

        ตํ่ากวา่ 2.00 1 0.5 

        2.00-3.00 81 39.1 

        3.00 ข้ึนไป 125 60.4 

สายการเรียนเดิม (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)   

        วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 74 35.7 

        ศิลป์ – คาํนวณ 68 32.9 

        ศิลป์ – ภาษา                                        54 26.1 

        ศิลป์ – สังคม 10 4.8 

        อ่ืนๆ 1 0.5 

ระดับการศึกษา   

        ชั้นปีท่ี 1 55 26.6 

        ชั้นป่ีท่ี 2 64 30.9 

        ชั้นป่ีท่ี 3 48 23.2 

        ชั้นปีท่ี 4 40 19.3 

 

 จากตารางท่ี 2 นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26.1 

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.9 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีคะแนนเฉล่ียสะสม 3.00 ข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.4 

รองลงมาคือ มีคะแนนเฉล่ียสะสม 2.00-3.00 คิดเป็นร้อยละ 39.1 และมีคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 

2.00 คิดเป็นร้อยละ 0.5 
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 ผูต้อบแบบสอบถามเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ35.7 รองลงมาเรียนสายศิลป์-คาํนวณ คิดเป็นร้อยละ 32.9 เรียนศิลป์-ภาษา คิดเป็นร้อยละ 26.1 

เรียนศิลป์-สังคม คิดเป็นร้อยละ 4.8 และเรียนสายอ่ืนๆ เช่น คหกรรม พาณิชย ์เป็นตน้ คิดเป็นละ 

0.5 

 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 2 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ30.9 รองลงมา 

เป็นนกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 26.6 นกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 23.2 และ

นอ้ยท่ีสุดคือ เป็นนกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 19.3  
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ตารางที ่3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพของผู ้ปกครอง รายได้ของ

 ผูป้กครอง ภูมิลาํเนา และการคดัเลือกเขา้ศึกษา 

 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

อาชีพของผู้ปกครอง   

        รับราชการ 48 23.2 

        ธุรกิจส่วนตวั 81 39.1 

        พนกังานบริษทั 19 9.2 

        พนกังานรัฐวสิาหกิจ 12 5.8 

        รับจา้ง 31 15 

        อ่ืนๆ 16 7.7 

รายได้ของผู้ปกครอง   

        ตํ่ากวา่ 10,000 บาท                             23 11.1 

        10,001 - 20,000 บาท 46 22.2 

        20,001 - 30,000 บาท 48 23.2 

        30,001 - 40,000 บาท 35 16.9 

        มากกวา่ 40,000 บาท 55 26.6 

ภูมิลาํเนา   

        ภาคเหนือ   13 6.3 

        ภาคตะวนัตก 27 13 

        ภาคกลาง                                                                116 56 

        ภาคใต ้ 29 14 

        ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                                       14 6.8 

        ภาคตะวนัออก 8 3.9 

การคัดเลอืกเข้าศึกษา   

        ผา่นการสอบของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 41 19.8 

        โควตาพิเศษของมหาวทิยาลยัศิลปากร 28 จงัหวดั 84 40.6 

        โควตาจากโรงเรียนมธัยมในเขต 10 จงัหวดัภาคตะวนัตก 

และภาคใตต้อนบน 

35 16.9 

        ระบบรับตรงจากทัว่ประเทศ โดยใชค้ะแนนO-net  และ A-net 47 22.7 
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 จากตารางท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามมีผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนมากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 39.1 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 23.2 ประกอบอาชีพรับจา้ง คิด

เป็นร้อยละ 15 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 9.2 ประกอบอาชีพอ่ืน เช่น เกษตรกร 

คิดเป็นร้อยละ 7.7 และนอ้ยท่ีสุดประกอบอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.8 

 ผูป้กครองของผูต้อบแบบสอบมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 40,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 26.6 รองลงมามีรายไดต้่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.2 มีรายไดต่้อเดือน        

10,001 –20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.2 มีรายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

16.9 และมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยท่ีสุด คือ ตํ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.1   

 ผูต้อบแบบสอบถามมีภูมิลาํเนาอยูท่ี่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมามีภูมิลาํเนาท่ี

ภาคใต ้คิดเป็นร้อยละ 14 มีภูมิลาํเนาท่ีภาคตะวนัตก คิดเป็นร้อยละ 13 มีภาคท่ีตะวนัออกเฉียงเหนือ 

คิดเป็นร้อยละ 6.8 และมีภูมิลาํเนาท่ีภาคตะวนัออกนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.9 

 ผูต้อบแบบสอบผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาโดยโควตาพิเศษของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

เฉพาะผูมี้ภูมิลาํเนาอยูใ่น 28 จงัหวดัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมาคือ การคดัเลือกเขา้โดย

ผา่นระบบรับตรงจากทัว่ประเทศ โดยใชค้ะแนนO-net และ A-net คิดเป็นร้อยละ 22.7 การคดัเลือก

โดยผา่นการสอบของสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ19.8 และผา่นการคดัเลือก

โดยโควตาจากโรงเรียนมธัยมในเขต 10 จงัหวดัของภาคตะวนัตก และภาคใตต้อนบนนอ้ยท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 16.9 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อผลการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา

การจัดการธุรกจิและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ตารางที ่4 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบั

 ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวิทยาการจดัการ 

 สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร ดา้นสถาบนั 

 

ปัจจยัด้านสถาบัน 

ระดบัความสําคญัของปัจจยั 

x  SD 
ความ

หมาย 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

1.มหาวทิยาลยัเปิดสาขาตรงกบัความ

ตอ้งการ 

33 

(15.9) 

104 

(50.2) 

65 

(31.4) 

3 

(1.4) 

2 

(1.0) 
3.79 0.76 มาก 

2.สถาบนัมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ 67 

(32.4) 

113 

(54.6) 

24 

(11.6) 

1 

(0.5) 

2 

(1.0) 
4.17 0.72 มาก 

3.ศรัทธาในประวติัศาสตร์ความ

เป็นมาของมหาวทิยาลยั 

57 

(27.5) 

91 

(44.0) 

52 

(25.1) 

7 

(3.4) 

- 
3.96 0.81 มาก 

4.มหาวทิยาลยัมีส่วนช่วยสร้างสรรค์

ความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัสงัคม 

48 

(23.2) 

104 

(50.2) 

46 

(22.2) 

8 

(3.9) 

1 

(0.5) 
3.92 0.80 มาก 

5.คณาจารยมี์ผลงานวชิาการท่ีเป็น

ประโยชน์และเป็นท่ียอมรับในวง

การศึกษา 

31 

(15.0) 

92 

(44.4) 

68 

(32.9 

15 

(7.2) 

1 

(0.5) 3.66 0.84 มาก 

6.มหาวทิยาลยัมีความพร้อมในการ

จดัการศึกษา 

27 

(13.0) 

93 

(44.9) 

65 

(31.4) 

19 

(9.2) 

3 

(1.4) 
3.59 0.88 มาก 

7.สถาบนัมีบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนการศึกษา 

22 

(10.6) 

70 

(33.8) 

81 

(39.1) 

29 

(14.0) 

5 

(2.4) 
3.36 0.93 

ปาน

กลาง 

8.มหาวทิยาลยัมีความทนัสมยั 11 

(5.3) 

49 

(23.7) 

89 

(43.0) 

38 

(18.4) 

20 

(9.7) 
2.97 1.01 

ปาน

กลาง 

รวม 3.68 0.54 มาก 
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 จากตารางท่ี 4 เป็นการแสดงปัจจยัดา้นสถาบนั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัท่ี

มาก ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัเปิดสาขาตรงกบัความตอ้งการ ( x = 3.79) สถาบนัมีช่ือเสียงและ

เป็นท่ียอมรับ ( x = 4.17) ความศรัทธาในประวติัศาสตร์ความเป็นมาของมหาวทิยาลยั ( x =3.96)  

มหาวิทยาลยัมีส่วนช่วยสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ให้กบัสังคม ( x = 3.92) คณาจารยมี์ผลงาน

วิชาการท่ีเป็นประโยชน์และเป็นท่ียอมรับในวงการศึกษา ( x = 3.66) และ มหาวิทยาลยัมีความ

พร้อมในการจดัการศึกษา ( x = 3.59) ปัจจยัท่ีมีความสําคญัอยูใ่นระดบัท่ีปานกลาง คือ สถาบนัมี

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนการศึกษา ( x = 3.36) และ มหาวิทยาลยัมีความทนัสมยั 

( x = 2.97) ค่าเฉล่ียโดยรวมของปัจจยัดา้นสถาบนั อยูท่ี่ระดบัมาก ( x = 3.68) 
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ตารางที ่5 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบั

 ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวิทยาการจดัการ 

 สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร ดา้นหลกัสูตร  

 

ปัจจยัด้านหลกัสูตร 

ระดบัความสําคญัของปัจจยั 

x  SD 
ความ

หมาย 
มา

กท
ีสุ่ด

 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

1.สามารถนาํความรู้จากการเรียนใน

หลกัสูตรไปใชใ้นการทาํงานไดจ้ริง 

39 

(18.8) 

110 

(53.1) 

52 

(25.1) 

6 

(2.9) 

- 
3.88 0.74 มาก 

2.หลกัสูตรการจกัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษตรงกบัความตอ้งการ

ของตนเอง 

48 

(23.20 

113 

(54.6) 

42 

(20.3) 

4 

(1.9) 

- 

3.99 0.72 มาก 

3.หลกัสูตรมีความน่าเช่ือถือและ

น่าสนใจ 

43 

(20.8) 

112 

(54.1) 

48 

(23.2) 

4 

(1.9) 

- 
3.94 0.72 มาก 

4.หลกัสูตรการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษไดรั้บความนิยมใน

ปัจจุบนั 

52 

(25.1) 

101 

(48.8) 

47 

(22.7) 

6 

(2.9) 

1 

(0.5) 3.95 0.80 มาก 

5.สาขาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษเป็นสาขาวชิาท่ี

ตลาดแรงงานตอ้งการ 

53 

(25.6) 

94 

(45.4) 

54 

(26.1) 

4 

(1.9) 

2 

(1.0) 3.93 0.82 มาก 

6.สาขาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษเป็นสาขาวชิาท่ีตรงกบั

ความสามารถและความถนดัของ

ตนเอง 

44 

(21.3) 

83 

(40.1) 

67 

(32.4) 

13 

(6.3) 

- 

3.76 0.86 มาก 

7.เม่ือสาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตร

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษจะ

ทาํใหมี้รายไดดี้เม่ือนาํไปประกอบ

อาชีพ 

44 

(21.3) 

99 

(47.8) 

57 

(27.5) 

6 

(9.2) 

1 

(0.5) 
3.86 0.80 มาก 

รวม 3.90 0.71 มาก 
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 จากตารางท่ี 5 เป็นการแสดงปัจจยัดา้นหลกัสูตร พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสําคญัอยูใ่นระดบั

ท่ีมาก ประกอบดว้ย หลกัสามารถนาํความรู้จากการเรียนในหลกัสูตรไปใช้ในการทาํงานได้จริง 

( x = 3.88) หลกัสูตรการจกัการธุรกิจและภาษาองักฤษตรงกบัความตอ้งการของตนเอง ( x = 3.99) 

หลกัสูตรมีความน่าเช่ือถือและน่าสนใจ ( x =3.94) หลกัสูตรการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษไดรั้บ

ความนิยมในปัจจุบนั ( x =3.95) สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษเป็นสาขาวิชาท่ี

ตลาดแรงงานตอ้งการ ( x =3.93) สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษเป็นสาขาวิชาท่ีตรงกบั

ความสามารถและความถนดัของตนเอง ( x =3.76) และเม่ือสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษจะทาํให้มีรายไดดี้เม่ือนาํไปประกอบอาชีพ ( x =3.86)  ค่าเฉล่ียโดยรวมของ

ดา้นปัจจยัทางดา้นหลกัสูตร อยูท่ี่ระดบัมาก ( x =3.90) 
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ตารางที ่6 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบั

 ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวิทยาการจดัการ 

 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นอิทธิพลของการ

 จูงใจ  

 

ปัจจยัด้านอทิธิพลของการจูงใจ 

ระดบัความสําคญัของปัจจยั 

x  SD 
ความ

หมาย 
มา

กท
ีสุ่ด

 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

1.สมาชิกในครอบครัวใหก้าร

สนบัสนุน 

70 

(33.8) 

92 

(44.4) 

41 

(19.8) 

2 

(1.0) 

2 

(1.0) 
4.09 0.81 มาก 

2.การไดรั้บข่าวสารการรับสมคัร

และจากการประชาสมัพนัธ์และใน

ส่ือต่างๆมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนของท่าน 

25 

(12.1) 

81 

(39.1) 

91 

(44.0) 

9 

(4.3) 

1 

(0.5) 
3.58 0.77 มาก 

3.คาํแนะนาํจากการแนะแนวของ

อาจารยร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

41 

(19.8) 

57 

(27.5) 

73 

(35.3) 

29 

(14.0) 

7 

(3.4) 
3.46 1.06 

ปาน

กลาง 

4.การไดรั้บการชกัจูงจากเพ่ือน 23 

(11.1) 

40 

(19.3) 

72 

(34.8) 

29 

(14.0) 

7 

(3.4) 
2.93 1.18 

ปาน

กลาง 

5.การไดรั้บการชกัจูงจากรุ่นพ่ีท่ี

ศึกษาอยูใ่นสาขาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ 

18 

(8.7) 

39 

(18.8) 

49 

(23.7) 

53 

(25.6) 

48 

(23.2) 2.64 1.27 
ปาน

กลาง 

รวม 
3.34 0.64 

ปาน

กลาง 

   

 จากตารางท่ี 6 เป็นการแสดงปัจจัยด้านอิทธิพลของแรงจูงใจ พบว่า ปัจจัยท่ีมี

ความสําคญัอยูใ่นระดบัท่ีมาก คือ สมาชิกในครอบครัวให้การสนบัสนุน ( x =4.09) และ การไดรั้บ

ข่าวสารการรับสมคัรและจากการประชาสัมพนัธ์และในส่ือต่างๆมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

ของท่าน ( x =3.58)  และมีปัจจยัท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัท่ีปานกลาง ประกอบดว้ย คาํแนะนาํ

จากการแนะแนวของอาจารยร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ( x =3.46) การไดรั้บการชกัจูงจากเพื่อน 

( x =2.93) และการไดรั้บการชกัจูงจากรุ่นพี่ท่ีศึกษาอยูใ่นสาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

( x =2.64) ค่าเฉล่ียโดยรวมของปัจจยัดา้นอิทธิพลของแรงจูงใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.34) 



 

 
 

11 

 

ตารางที ่7 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบั

 ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวิทยาการจดัการ 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านต้นทุนใน

 การศึกษา 

 

ปัจจยัด้านต้นทุนในการศึกษา 

ระดบัความสําคญัของปัจจยั 

x  SD 
ความ

หมาย 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

1.ภูมิลาํเนาอยูใ่กลม้หาวทิยาลยัจึง

ประหยดัค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่า

เดินทาง  

13 

(6.3) 

38 

(18.4) 

49 

(23.7) 

38 

(18.4) 

69 

(33.3) 2.46 1.30 นอ้ย 

2.ค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนมีความ

เหมาะสม 

5 

(2.4) 

19 

(9.2) 

54 

(26.1) 

72 

(34.8) 

57 

(27.5) 
2.24 1.30 นอ้ย 

3.ค่าครองชีพในชุมชนท่ี

มหาวทิยาลยัตั้งอยูมี่ความเหมาะสม 

5 

(2.4) 

45 

(21.7) 

104 

(50.2) 

35 

(16.7) 

18 

(8.7) 
2.92 0.91 

ปาน

กลาง 

4.ตน้ทุนในการศึกษามีความคุม้คา่

กบัการเรียนในหลกัสูตร 

4 

(1.9) 

25 

(12.1) 

93 

(44.9) 

57 

(27.5) 

28 

(13.5) 
2.61 0.93 

ปาน

กลาง 

5.มหาวทิยาลยัมีทุนต่างๆสนบัสนุน

ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการเรียน 

5 

(2.4) 

36 

(17.4) 

68 

(32.9) 

62 

(30.0) 

36 

(17.4) 
2.57 1.04 

ปาน

กลาง 

รวม 
2.56 0.47 

ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 7 เป็นการแสดงปัจจยัดา้นตน้ทุนในการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสําคญั

อยู่ในระดบัท่ีปานกลาง ประกอบดว้ย ค่าครองชีพในชุมชนท่ีมหาวิทยาลยัตั้งอยู่มีความเหมาะสม 

( x =2.92) ตน้ทุนในการศึกษามีความคุม้ค่ากบัการเรียนในหลกัสูตร ( x =2.61) และ มหาวิทยาลยัมี

ทุนต่างๆสนบัสนุนทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเรียน ( x =2.57) และมีปัจจยัท่ีสําคญัอยูม่นระดบั

ท่ีนอ้ย คือ ภูมิลาํเนาอยูใ่กลม้หาวิทยาลยัจึงประหยดัค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ( x =2.46) และ 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนมีความเหมาะสม ( x =2.24) ค่าเฉล่ียโดยรวมของปัจจยัดา้นตน้ทุนใน

การศึกษา อยูท่ี่ระดบัปานกลาง ( x =2.56) 
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ตอนที ่3 ทดสอบสมมติฐาน 

 

 สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกนัให้ความสําคญัต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาใน

คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

 Ho: เพศท่ีแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะ

วทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ีไม่แตกต่างกนั 

 H1: เพศท่ีแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะ

วทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ดสอบ Mann-Whitney U Test พบวา่ ค่าp-value = 0.21 

ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสําคญั0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ Ho กล่าวไดว้า่ เพศท่ีแตกต่างกนัให้ความสําคญัต่อ

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

 สมมติฐานท่ี 2 สายการเรียนของนกัศึกษาท่ีแตกต่างมีผลต่อการให้ความสําคญัต่อปัจจยั

การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ี

แตกต่างกนั 

 Ho: สายการเรียนของนักศึกษาท่ีแตกต่างมีผลต่อการให้ความสําคญัต่อปัจจยัการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ีไม่

แตกต่างกนั 

 H1: สายการเรียนของนักศึกษาท่ีแตกต่างมีผลต่อการให้ความสําคญัต่อปัจจยัการ

ตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ี

แตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ดสอบ K-Independent Samples พบวา่ ค่าp-value = 0.16 

ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ Ho กล่าวไดว้า่ สายการเรียนของนกัศึกษาท่ีแตกต่าง

มีผลต่อการให้ความสําคญัต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชา

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 3 รายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความสําคญัต่อปัจจยั

การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ี

แตกต่างกนั 

 Ho: รายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความสําคญัต่อปัจจยัการตดัสินใจ

เลือกเขา้ศึกษาในคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ีไม่แตกต่างกนั 

 H1: รายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความสําคญัต่อปัจจยัการตดัสินใจ

เลือกเขา้ศึกษาในคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ดสอบ K-Independent Samples พบวา่ ค่าp-value = 0.57 

ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ Ho กล่าวไดว้า่ รายไดข้องผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อการให้ความสําคญัต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชา

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ีไม่แตกต่างกนั 
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บทที ่5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจในการเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะ

วทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร ประจาํปี

การศึกษา 2553 มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวทิยาการจดัการ 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจละภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร ประจาํปีการศึกษา 2553 ขอบเขต

ของการวิจยั ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร ในปีการศึกษา 2553 จาํนวน

ทั้งหมด 427 คน และใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด 207 คนจากประชากรทั้งหมด โดยคาํนวณจาก

สูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ในการศึกษาคร้ังน้ี ขอบเขตดา้นเน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษา

ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้ศึกษาของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

และภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร ประกอบดว้ย ดา้นสถาบนั ดา้นหลกัสูตร ดา้นอิทธิพลของ

การจูงใจ ดา้นตน้ทุนในการศึกษา  โดยทาํการแจกแบบสอบถามทั้งส้ินจาํนวน 207 ชุด ผูศึ้กษาได้

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาครบถว้น 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบ

รายการ  

 ตอนท่ี2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวทิยาการจดัการ สาขาวิชา

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ เป็นแบบสอบถามปลายปิด 

 ตอนท่ี3 เป็นคาํถามปลายเปิด เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการตดัสินใจในการเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ในคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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สรุปผลการศึกษา 

 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS: ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) แผนการเรียน ระดบัชั้นการศึกษา อาชีพของ

ผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน ภูมิลาํเนา และการคดัเลือกเขา้ศึกษา ใช้สถิติพื้นฐานหา

ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวิทยาการ

จดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นสถาบนั ปัจจยัดา้น

หลกัสูตร ปัจจยัดา้นอิทธิพลของการจูงใจ และปัจจยัดา้นตน้ทุนในการศึกษา ใชว้ิธีค่าเฉล่ีย (Mean) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 1. จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 207 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26.1 

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.9 นกัเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียสะสม 3.00 ข้ึนไปมากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 60.4 รองลงมาคือ มีคะแนนเฉล่ียสะสม 2.00-3.00 คิดเป็นร้อยละ 39.1 และมีคะแนน

เฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 2.00 คิดเป็นร้อยละ 0.5 นกัเรียนส่วนใหญ่เรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ35.7 รองลงมาเรียนสายศิลป์-คาํนวณ คิดเป็นร้อยละ 32.9 เรียน

ศิลป์-ภาษา คิดเป็นร้อยละ 26.1 เรียนศิลป์-สังคม คิดเป็นร้อยละ 4.8 และเรียนสายอ่ืนๆ เช่น       

คหกรรม พาณิชย ์เป็นตน้ คิดเป็นละ 0.5 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 2 มากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ30.9 รองลงมาเป็น เป็นนกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 26.6 นกัศึกษา

ระดบัชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 23.2 และนอ้ยท่ีสุดคือ นกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 19.3  

ผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมาประกอบอาชีพรับ

ราชการ คิดเป็นร้อยละ 23.2 ประกอบอาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 15 ประกอบอาชีพพนกังาน

บริษทั คิดเป็นร้อยละ 9.2 ประกอบอาชีพอ่ืน เช่น เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 7.7 และน้อยท่ีสุด

ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.8 และมีรายไดต้่อเดือนมากกวา่ 40,000 บาท 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.6 รองลงมามีรายไดต้่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.2 

มีรายไดต่้อเดือน        10,001 –20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.2 มีรายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 16.9 และมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยท่ีสุด คือ ตํ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.1  

นกัศึกษามีส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูท่ี่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมามีภูมิลาํเนาท่ีภาคใต ้คิด

เป็นร้อยละ 14 มีภูมิลาํเนาท่ีภาคตะวนัตก คิดเป็นร้อยละ 13 มีภาคท่ีตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็น  
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ร้อยละ 6.8 และมีภูมิลาํเนาท่ีภาคตะวนัออกน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.9 และนกัศึกษาผ่านการ

คดัเลือกเขา้ศึกษาโดยโควตาพิเศษของมหาวิทยาลยัศิลปากร เฉพาะผูมี้ภูมิลาํเนาอยู่ใน 28 จงัหวดั

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมาคือ การคดัเลือกเขา้โดยผ่านระบบรับตรงจากทัว่ประเทศ 

โดยใช้คะแนนO-net และ A-net คิดเป็นร้อยละ 22.7 การคดัเลือกโดยผา่นการสอบของสํานกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ19.8 และผา่นการคดัเลือกโดยโควตาจากโรงเรียนมธัยมใน

เขต 10 จงัหวดัของภาคตะวนัตก และภาคใตต้อนบนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.9 

 2. ปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะวิทยาการจดัการ สาขา

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยเม่ือจาํแนกในแต่ละปัจจยัพบวา่ ดา้น

ปัจจยัทางดา้นหลกัสูตร อยู่ท่ีระดบัมาก ( x =3.90) ปัจจยัดา้นสถาบนั อยู่ท่ีระดบัมาก ( x = 3.68) 

ปัจจยัดา้นอิทธิพลของแรงจูงใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.34) และปัจจยัดา้นตน้ทุนในการศึกษา 

อยูท่ี่ระดบัปานกลาง ( x =2.56)  

 

อภิปรายผล 

 

 ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ พบวา่ การศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีต่อผลการตดัสินใจเขา้ศึกษา

ต่อในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประจาํปีการศึกษา 2553 ทั้ง 4 ด้านพบว่า ปัจจยัด้านสถาบนั มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ 

ประจกัษ์ สมายะ และ ทณัฑิกา ทางดี (2550) ในด้านเหตุผลทางด้านสถาบนั กล่าวคือ เหตุผล

ทางด้านสถาบันเป็นปัจจยัท่ีสําคัญต่อการตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2550 ประจกัษ ์สมายะ และ ทณัฑิกา ทางดี ไดศึ้กษาการตดัสินใจ

เลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2550 โดยกาํหนด

ขอบเขตของเหตุผลจาํนวน 3 ด้าน ได้แก่ เหตุผลทางด้านสถาบนั เหตุผลทางด้านส่วนตวั และ

เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จากผลการศึกษาพบว่า ด้านสถาบันเป็นเหตุผลของการ

ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อเป็นอนัดับสอง รองลงมาจากเหตุผลด้านเศรษฐกิจและสังคม และลาํดับ

สุดทา้ยเป็นเหตุผลส่วนตวั และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธงชยั นํ้ าทิพย ์(2551) ไดศึ้กษาความ

ตอ้งการเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาและเพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

การเลือกคณะวชิาในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดั

เพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตจงัหวดัเพชรบุรีส่วนใหญ่มี

ความประสงค์จะเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา และเหตุผลท่ีใช้การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ
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นกัเรียนส่วนใหญ่เพื่อตอ้งการประกอบอาชีพในสาขาท่ีสนใจเรียน ค่าเฉล่ียความสําคญัของปัจจยัท่ี

มีผลต่อการเลือกคณะวชิาในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายใน

จงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณารายปัจจยั ปัจจยัดา้นการเรียนการ

สอนและปัจจยัดา้นสวสัดิการต่างๆถูกใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นช่ือเสียงและ

ภาพลักษณ์ของคณะ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะ ปัจจัยด้านอาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา และปัจจยัดา้นสังคมและครอบครัว ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีผลการศึกษางานวิจยัแลว้ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกศึกษาคณะวิทยาการ

จดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ  พบวา่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี Sdorow และ Morris 

กล่าวไวว้่า บุคคลถูกกระตุน้ และถูกกาํหนดจากส่ิงเร้า (Stimulus) ต่างๆทาํให้เกิดแรงผลกัดนัให้

แสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีส่ิงเร้าชักจูง จากความหมายจะเห็นได้ว่า 

พฤติกรรมท่ีถูกกระตุ้น หรือถูกเร้าให้แสดงการกระทําออกมา เรียกว่า พฤติกรรมท่ีจูงใจอยู่

เบ้ืองหลงัและแรงจูงใจทาํหน้าท่ีสําคญั 3 ประการ ดงัน้ี แรงจูงใจเป็นพลงัท่ีจะกระตุน้ (Arouse) 

แรงจูงใจทาํหนา้ท่ีท่ีกาํหนดทิศทาง และเป้าหมาย (Direct) พฤติกรรม คือ พฤติกรรมท่ีถูกจูงใจนั้น

ตอ้งมุ่งสู่ทิศทางใดทิศทางหน่ึง และ แรงจูงใจกระตุน้ให้ดาํรงไว ้(Maintain) ซ่ึงพฤติกรรมเพื่อเป็น

การรักษารักษาระดบัพฤติกรรมให้ดาํรงอยู ่จากความหมายและองคป์ระกอบของแรงจูงใจดงักล่าว

สรุปไดว้า่ แรงจูงใจ คือ พลงัท่ีเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมไปตามทิศทาง และเป้าหมาย

ท่ีกาํหนดและพลงัท่ีกระตุน้ให้บุคลแสดงพฤติกรรมก็คือความตอ้งการ(Need) และแรงขบัเคล่ือน 

(Drives) ต่างๆนัน่เอง  และ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของMaslow ท่ีกล่าวถึง ลาํดบัของความตอ้งการ

ต่างๆของมนุษยว์่าตอ้งเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนความสําคญั และสามารถยืดหยุ่นได้ เม่ือความ

ตอ้งการเบ้ืองตน้ไดรั้บการบาํบดัแลว้ มนุษยจ์ะให้ความสนใจกบัความตอ้งการขั้นสูงข้ึนเป็นลาํดบั 

ความตอ้งการเหล่าน้ีเกิดจากเหตุผลต่างๆท่ีวา่มนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกท่ีตอ้งการเติบโตและดาํรงชีวิตอยู่

ในสังคมอยา่งมีสุข และประกอบกบัการงานร่วมกบับุคลอ่ืนๆดว้ย มาสโลว ์ไดจ้าํแนกความตอ้งการ

ของมนุษยไ์ว ้5 ระดบั คือ ความตอ้งการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความตอ้งการ

พื้นฐานของร่างกาย ซ่ึงจาํเป็นในการดาํรงชีวิตไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร นํ้ า อากาศ เส้ือผา้ ฯลฯ 

ความตอ้งการน้ีเร่ิมตั้งแต่วนัทารกจนกระทั้งถึงวยัชรา มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทางสรีระอยู่

เสมอจะขาดไม่ได้ ถ้าอยู่ในสภาพท่ีขาดร่างกายจะกระตุ้นให้บุคคลมีกิจกรรมขวนขวายเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ี ความความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) หมายถึง 

ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ เช่น มีอาชีพท่ีมัน่คง มีการออมทรัพย์

หรือสะสมทรัพย ์มีการประกนัชีวิต ฯลฯ ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ 

(Love and Belonging Needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ีรักของผูอ่ื้น และตอ้งการมี
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สัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืน และเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ เพราะมนุษยทุ์กคนยอ่มตอ้งการเพื่อน 

ไม่ตอ้งการรู้สึกวา่เหงา และอยูค่นเดียว ดงันั้นการมีสัมพนัธ์ภาพกบัคนอ่ืน เป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึง เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มท่ีทาํงาน กลุ่มเพื่อนบา้น เป็นตน้ ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกวา่ตนเองมีค่า 

(Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะมองตนเองว่ามีคุณค่า มีเกียรติ มีตาํแหน่ง ฐานะ 

บุคคลท่ีมีความต้องการประเภทน้ี จะเป็นผูท่ี้มีความมั่นใจในตนเอง และรู้สึกว่าตนมีคุณค่ามี

ประโยชน์ และสุดทา้ย คือ ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริง และพฒันาศกัยภาพ

ของตน(Self-Actualization Needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัเขา้ใจตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริง 

เพื่อพฒันาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ (Self-fulfillment) รู้จกัค่านิยมความสามารถ และมีความ

จริงใจต่อตนเองปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดของตนเองมนุษยต์อ้งการท่ีจะพฒันาตนเองเต็มท่ีตาม

ศกัยภาพของตน เพราะอยา่งนอ้ยคนท่ีจะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นน้ีอยา่งสมบูรณ์ และ

บางคร้ังความตอ้งการอยา่งหน่ึงยงัไม่หมด ความตอ้งการอีกอยา่งหน่ึงก็แทรกข้ึนมา  

ดงันั้น พฤติกรรมหน่ึงๆของมนุษยจึ์งไม่ใช่เกิดจากแรงจูงใจ อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการ

อยา่งเดียว ดงัเช่น ทฤษฎีของ Kurt Lewin, Tolmen และ Weiner เก่ียวกบัทฤษฎีปัญญานิยมท่ีเช่ือวา่ 

พฤติกรรมเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากมนุษยใ์ชค้วามคิดวางแผนไวล่้วงหนา้เพื่อให้พฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย 

ทฤษฎีปัญญานิยมเน้นพฤติกรรมท่ีมองไม่เห็นหรือสังเกตไดน้้อย เช่น การตั้งระดบัความคาดหวงั

ไปสู้เป้าหมาย การประสบความสําเร็จ ฯลฯ นกัจิตวิทยาท่ีเนน้การใช้ความคิดและความเขา้ใจเพื่อ

ไปสู่เป้าหมาย จะคาํนึงถึงระดบัความคาดหวงัหรือความทะเยอทะยาน (Level of Aspiration) ของ

บุคคลนั้นด้วย ถ้าหากมีความทะเยอทะยานสูงก็ตั้งเป้าหมายไวสู้งและเม่ือเป้าหมายได้ก็พอใจท่ี

ไดรั้บความสําเร็จนั้นถา้จะพิจารณาตามความเช่ือของทฤษฎีน้ี พบว่าถา้ตอ้งการจะดูแรงจูงใจท่ีจะ

ผลกัดนัให้บุคคลประสบความสําเร็จ ให้ดูจากระดบัความทะเยอทะยาน การคาดหวงั การวางแผน

การทํางาน การประเมินผลงานของตน ซ่ึงแต่ละขั้ นตอนต้องใช้ความคิด ความเข้าใจเร่ือง

ความสามารถในตนเอง และการรับรู้เร่ืองงานท่ีจะปฏิบติัประกอบกนั ทฤษฎีปัญญานิยมท่ีใช้กนั

แพร่หลายในปัจจุบนัน้ี คือ ทฤษฎีการอา้งสาเหตุ (Attribution Theory) ของวายเนอร์ ซ่ึงมีพื้นฐาน

ความคิดวา่มนุษยม์กัจะมีความอยากรู้ และตอ้งการเขา้ใจ ซ่ึงเป็นตน้เหตุใหเ้กิดพฤติกรรม 

แสดงให้เห็นว่า ในการตดัสินใจเลือกศึกษาในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นสถาบนั ดา้นอิทธิพลของ

แรงจูงใจ และดา้นตน้ทุนทางการศึกษา เป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะ

วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ เน่ืองจากมนุษยทุ์กคนยอ่มมีความตอ้งการแตกต่างกนั

โดยในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อนั้นนกัศึกษาแต่ละคนก็เหตุผลในการพิจารณาเลือกเขา้ศึกษาท่ี
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แตกต่างกนัออกไปซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละบุคคล เม่ือพิจารณาเหตุผลในการตดัสินใจ

มีเหตุผลและประเด็นต่างๆดงัน้ี คือ  

ดา้นหลกัสูตร เป็นเหตุผลในการตดัสินใจของการเขา้ศึกษาเป็นอนัดบัแรก นักศึกษาได้

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ โดย

มีคาํนึงถึงว่าหลกัสูตรตรงกบัความสามารถและความถนดัของตนเอง หลกัสูตรกาํลงัไดรั้บความ

นิยม มีความน่าสนใจและน่าเช่ือถือ กาํลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน  ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือก

เขา้ศึกษา และเม่ือจบการศึกษาไปแล้วสามารถนาํความรู้จากการเรียนในหลกัสูตรไปใช้ในการ

ทาํงานไดจ้ริงและทาํให้มีรายไดดี้เม่ือนาํไปประกอบอาชีพ ในการหาเล้ียงตนเองและครอบครัว ซ่ึง

ก็เน่ืองมาจากมนุษยเ์รามีความตอ้งการพื้นฐานของร่างกาย ท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต และความ

ตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของ

หมู่คณะ ความปรารถนาท่ีจะมองตนเองวา่มีคุณค่า มีเกียรติ มีตาํแหน่ง ฐานะ และความตอ้งการท่ีจะ

รู้จกัเขา้ใจตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริง เพื่อพฒันาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ และจะไดเ้ป็นท่ียอมรับ 

รักใครของผูอ่ื้น และใชชี้วติไดอ้ยา่ง ดงัเช่นทฤษฎีของ Maslow ไดก้ล่าวไวถึ้งความตอ้งการพื้นฐาน 

ด้านสถาบนั เป็นเหตุผลในการตดัสินใจของการเข้าศึกษาเป็นอนัดบัสอง นักศึกษาได้

พิจารณาโดยคาํนึงถึงว่า มหาวิทยาลยัเปิดสาขาตรงกบัความตอ้งการของตน นักศึกษาศรัทธาใน

ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลยั ช่ือเสียงของสถาบนัว่าเป็นท่ียอมรับต่อทั้งองค์กร

ภาครัฐและเอกชน คณาจารยมี์ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์และเป็นท่ียอมรับในวงการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมีความพร้อมในการจดัการศึกษา ความทนัสมยั รวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม

ท่ีสนับสนุนการศึกษา ก่อนตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาเน่ืองจากมนุษยมี์ความทะเยอทะยาน ความ

คาดหวงั การวางแผนการทาํงาน การประเมินผลงานของตน เพื่อผลกัดนัให้ตนประสบความสําเร็จ

ตามความตอ้งการท่ีมุ่งหวงัไว ้ 

ด้านอิทธิพลของแรงจูงใจ เป็นเหตุผลในการตดัสินใจของการเขา้ศึกษาเป็นอนัดบัสาม 

นักศึกษาได้ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ โดยคาํนึงถึงว่า การสนับสนุนจากครอบครัว การคาํแนะนําจากการแนะแนวของ

อาจารยร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย การไดรั้บการชกัจูงจากเพื่อนและรุ่นพี่ท่ีศึกษาอยูใ่นสาขาวิชา

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ รวมถึงการได้รับข่าวสารการรับสมัครและจากการ

ประชาสัมพนัธ์และในส่ือต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Sdorow และ Morris ท่ีกล่าวไวว้า่บุคคลถูกกระตุน้ 

และถูกกาํหนดจากส่ิงเร้า (Stimulus) ต่างๆทาํให้เกิดแรงผลกัดนัให้แสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายตามท่ีส่ิงเร้าชักจูง เช่นเดียวกับการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาซ่ึงก็เป็น

พฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจของบุคคลรอบขา้งโดยการสนับสนุนและชักจูงให้เห็นคุณค่า และ
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ตระหนักถึงการศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร และเป็นผลให้นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา ส่วนใหญ่แลว้

นกัศึกษาจะพิจารณาเขา้ศึกษาจากเหตุผลหลกัคือตอ้งการประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายใน

ชีวติของตนเอง การจูงใจจากบุคคลอ่ืนจึงไม่ส่งผลต่อตดัสินใจมากนกั 

ปัจจยัด้านตน้ทุนในการศึกษา เป็นเหตุผลในการตดัสินใจของการเขา้ศึกษาต่อในคณะ

วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษเป็นลาํดบัสุดทา้ย อาจจะเป็นไปไดว้่า

เหตุผลของการตดัสินใจมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด จะเห็นไดจ้ากภูมิลาํเนาอยูใ่กลม้หาวิทยาลยั

จึงประหยดัค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนมีความเหมาะสม ค่าครองชีพในชุมชนท่ี

มหาวทิยาลยัตั้งอยูมี่ความเหมาะสม ตน้ทุนในการศึกษามีความคุม้ค่ากบัการเรียนในหลกัสูตร และ

มหาวิทยาลยัมีทุนต่างๆสนบัสนุนทาํให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเรียน ซ่ึงจะเห็นไดส้ังคมไทยให้

ความสําคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็นรากฐานการผลิตกําลังชาติให้มี

ประสิทธิภาพ จึงมีการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยปัจจยัด้านตน้ทุนการศึกษาจึงไม่เป็นผลต่อการ

ตดัสินใจมากนกั เพราะความรู้ท่ีไดรั้บมีความคุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายกบัท่ีตอ้งเสียไป 

 

ปัญหาทีพ่บในการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ือง การตดัสินใจในการเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชา

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจาํปีการศึกษา 2553 ไดพ้บปัญหาและ

อุปสรรค คือ ความสมบูรณ์ของคาํตอบในแบบสอบถาม มีขอ้บกพร่อง คือ ผูต้อบแบบสอบถาม

ตอบคาํถามถามไม่ครบถว้น ทาํให้ตอ้งใชเ้วลาในการแจกแบบสอบถามนานข้ึน และเสียค่าใชจ่้าย

เพิ่มข้ึน 

                

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาท่ีมีการเสนอแนะ ตอ้งการให้ทางมหาวิทยาลยัจดัให้มีการ

บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกเพิ่มมากข้ึน อาทิเช่น การจดัให้มีรถบริการรับทรงนกัศึกษาภายใน

มหาวิทยาลยั  การจดัอุปกรณ์กีฬาในโรงพละของมหาวิทยาลยัศิลปากร วิททยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีใหมี้ความหลากหลายและมีเพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษาตอ้งการใช ้ รวมทั้งตอ้งการให้ทาง

มหาวิทยาลยัมีการจดัสถานท่ีให้บริการต่าง ๆ เช่น ร้านบริการซ่อมแซมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้านบริการ

ซ่อมแซมเส้ือผา้ และศูนยบ์ริการซ่อมโทรศพัทมื์อถือและชาํระค่าบริการโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 



 

 
 

21 

   ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

 1. ควรมีการวจิยัเพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเขา้ศึกษา

ต่อในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เพิ่มเติม เช่น ปัจจยัดา้นสวสัดิการนกัศึกษา  

 2. ควรมีการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อใน สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ในมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง “การตดัสินใจในการเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจาํปีการศึกษา 2553” 

 

 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการทาํวิจยั  ระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ สาขาการ

วิชาจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

                 ตอนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของนกัศึกษา    

                 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อใน  

      คณะวิทยาการจดัการ  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ ของนกัศึกษา 

                 ตอนท่ี  3 เหตุผลและ ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

3.  โปรดอ่านคาํช้ีแจงและขอ้ความในแบบสอบถามอยา่งละเอียด กรุณาตอบทุกขอ้ และตอบใหต้รง 

     กบัความเป็นจริง 

 

             

 

 

 

 

 

                                                                                           ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือ 
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แบบสอบถาม การตัดสินใจในการเลอืกเข้าศึกษาต่อในคณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ

ธุรกจิและภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2553 

 

วตัถุประสงค ์: เพื่อศึกษาการตดัสินใจในการเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในคณะวิทยาการ

จดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

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

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม   

คาํช้ีแจง  กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงหรือความคิดเห็นของ

ท่านมากท่ีสุด ถา้ไม่มีขอ้ความท่ีท่านตอ้งการโปรดเขียนรายละเอียดระบุส่ิงท่ีท่านตอ้งการลงในขอ้

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………….. 

1. เพศ 

            (  )  ชาย                                                   (  ) หญิง 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

           (  ) คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00 

           (  ) คะแนนเฉล่ียสะสมระหวา่ง 2.00 -3.00 

           (  ) คะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา่ 3.00  

3. แผนการเรียนเดิม (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

           (  ) วิทย ์– คณิต                                        (  ) ศิลป์ – คาํนวณ 

           (  ) ศิลป์ – ภาษา                                       (  ) ศิลป์ – สงัคม 

           (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………… 

4. นกัศึกษากาํลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 

       (  ) ชั้นป่ีท่ี 1                                               (  ) ชั้นปีท่ี 2 

           (  ) ชั้นปีท่ี 3                                               (  ) ชั้นปีท่ี 4 

5. อาชีพของผูป้กครอง 

           (  ) รับราชการ             (  ) ธุรกิจส่วนตวั 

           (  ) พนกังานบริษทั            (  ) พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

           (  ) รับจา้ง                                                  (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………… 
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6. รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนโดยประมาณ 

      (  ) ตํ่ากวา่ 10,000 บาท                            (  ) 10,001 –20,000 บาท 

            (  ) 20,001 – 30,000 บาท                        (  ) 30,001 - 40,000 บาท   

      (  ) มากกวา่ 40,000 บาท 

7. ภูมิลาํเนา 

            (  )  ภาคเหนือ                                                              (  ) ภาคตะวนัตก 

            (  )  ภาคกลาง                                                               (  ) ภาคใต ้

            (  )  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                                      (  )  ภาคตะวนัออก 

8. การคดัเลือกเขา้ศึกษา 

            (  )  ผา่นการสอบของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.)          

            (  )  โควตาพิเศษของมหาวิทยาลยัศิลปากร เฉพาะผูมี้ภูมิลาํเนาอยูใ่น 28 จงัหวดั  

            (  )  โควตาจากโรงเรียนมธัยมในเขต 10 จงัหวดัของภาคตะวนัตก และภาคใตต้อนบน 

            (  )   ระบบรับตรงจากทัว่ประเทศ โดยใชค้ะแนน O-net และ A-ne 
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ส่วนที ่2 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา

ต่อระดบัปริญญาตรีในคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

คาํช้ีแจง : กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงหรือความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

ปัจจยั 

ระดบัการตดัสินใจ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย

ท่ีสุด 

1 

ด้านสถาบนั  

1.มหาวิทยาลยัเปิดสาขาตรงกบัความตอ้งการ      

2.สถาบนัมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ      

3.ศรัทธาในประวติัศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลยั      

4.มหาวิทยาลยัมีส่วนช่วยสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้

ใหก้บัสงัคม 

     

5.คณาจารยมี์ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์และเป็นท่ี

ยอมรับในวงการศึกษา 

     

6.มหาวิทยาลยัมีความพร้อมในการจดัการศึกษา      

7.สถาบนัมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุน

การศึกษา 

     

8.มหาวิทยาลยัมีความทนัสมยั      

ด้านหลกัสูตร  

1.สามารถนาํความรู้จากการเรียนในหลกัสูตรไปใชใ้น

การทาํงานไดจ้ริง 

     

2.หลกัสูตรการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษตรงกบั

ความตอ้งการของตนเอง 

     

3.หลกัสูตรมีความน่าเช่ือถือและน่าสนใจ      

4.หลกัสูตรการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษไดรั้บความ

นิยมในปัจจุบนั 
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ปัจจยั 

ระดบัการตดัสินใจ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย

ท่ีสุด 

1 

5.สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษเป็นสาขาวิชาท่ี

ตลาดแรงงานตอ้งการ 

     

6.สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษเป็นสาขาวิชาท่ี

ตรงกบัความสามารถและความถนดัของตนเอง 

     

7.เม่ือสาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษจะทาํใหมี้รายไดดี้เม่ือนาํไปประกอบอาชีพ 

     

ด้านอทิธิพลของการจูงใจ   

1.สมาชิกในครอบครัวใหก้ารสนบัสนุน      

2.การไดรั้บข่าวสารการรับสมคัรและจากการ

ประชาสมัพนัธ์และในส่ือต่างๆ มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเรียนของท่าน 

     

3.คาํแนะนาํจากการแนะแนวของอาจารยร์ะดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

     

4.การไดรั้บการชกัจูงจากเพือ่น      

ด้านต้นทุนในการศึกษา  

1.ภูมิลาํเนาอยูใ่กลม้หาวิทยาลยัจึงประหยดัค่าใชจ่้าย

ต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง  

     

2.ค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนมีความเหมาะสม      

3.ค่าครองชีพในชุมชนท่ีมหาวิทยาลยัตั้งอยูมี่ความ

เหมาะสม 

     

4.ตน้ทุนในการศึกษามีความคุม้ค่ากบัการเรียนใน

หลกัสูตร 

     

5.มหาวิทยาลยัมีทุนต่างๆสนบัสนุนทาํใหป้ระหยดั

ค่าใชจ่้ายในการเรียน 
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ตอนที ่3 เหตุผลและขอ้เสนอแนะอ่ืน (ถา้มี) 

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

ขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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ประวตัิผู้ศึกษา 

 

ช่ือ – สกลุ  นางสาวกอบพร นิยมราษฎร์ 

ท่ีอยู ่  165/11 ซอยเทศบาล 12 ตาํบล บางบวัทอง อาํเภอ บางบวัทอง 

                                         จงัหวดั นนทบุรี 11110 

ประวติัการศึกษา                      

        พ.ศ. 2546  จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

        พ.ศ. 2549  จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

        พ.ศ. 2553   กาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  

 สาขาวิชาการจดัการ ธุรกิจและภาษาองักฤษ 

 คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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