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บทคัดย่อ 
 
ชื่อรายงานวิจัย  :  ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

ผู้วิจัย   : นางสาวน้้าฝน  ลูกค้า  
ปีที่ท้าการวิจัย  : 2555 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายต่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประชากรที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ก้าลังศึกษาอยู่ในปี
การศึกษา 2554 ที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้สูตรการ
ค้านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดของกลุ่มประชากรตามวิธีการสูตรของคอแครน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยท้าการศึกษาท้ังกลุ่ม
ประชากร จ้านวน 334 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า  
โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสื่อ/อุปกรณ์

การเรียนการสอน ด้านสถานที่ส้าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน) 
ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การให้ค้าแนะน้าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา) และด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านจะแตกต่างกันไป ผู้วิจัยขออภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 
  1.  ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการ
และความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ในปัจจุบันการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนมีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้ มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานท้าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
  2.  ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความ
คาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา ความสามารถ
ในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา 
บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูและอาจารย์ คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน การด้าเนินการเรียน
การสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา การวางแผนและเตรียมการเรียนการสอน และการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน ยังคงเป็นที่ต้องการและความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น 
  3.  ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการ
และความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ/อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอนยังคงเป็นที่ต้องการและความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น 
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  4.  ด้านสถานที่ส้าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน) 
พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ 
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) สภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสวย ร่มรื่น เป็นต้น) ยังคงเป็นที่ต้องการและ           
ความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น 
  5.  ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
การให้ค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา) พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและ          
ความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด   
ความเพียงพอของสื่อ อุปกรณ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด การให้บริการทางวิชาการ/การจัดประชม/สัมมนา   
ทางวิชาการ/การจัดอบรมเพ่ือประโยชน์แก่สังคมและผู้เรียน ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ
ของห้องสมุด ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ในห้องสมุด การให้ค้าแนะน้า/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ความเพียงพอของอุปกรณ์ท่ีให้บริการในห้องปฏิบัติการ
และความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการยังคงเป็นที่ต้องการและความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น 
  6.  ด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) พบว่า นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ การมีทุน/กองทุน
สนับสนุนการศึกษา การควบคุมการจ้าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม การดูแลและรักษาระบบ
สาธารณูปโภคภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ผลของการให้บริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย การให้การสนับสนุน
กิจกรรมของนิสิตนักศึกษา จุดให้บริการ One Stop Service การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย การให้บริการ
ด้านระบบงานทะเบียน การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา และการรักษาความปลอดภัยภายใน
บริเวณสถาบัน ยังคงเป็นที่ต้องการและความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทั้งสิ้น 
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Abstract 
 
Research Title  :    The secondary students’ needs and expectations toward  

    the Suan Sunandha Rajabhat University for their undergraduate    
    programs  

Author  :   Miss.Namfon  Lookkham 
Year   :   2012 
…………………………………………………………………………………………………… 

This study is to examine the secondary students’ needs and expectations toward the 
Suan Sunandha Rajabhat University as an institute to continue the education in the 
undergraduate program. 

The subjects are present high-school students in the academic year 2011, who 
attends the open-house seminar at the Suan Sunandha Rajabhat University. The 
unpredictable subject groups are determined by the means of Cochran. 

The instrument in this study is a questionnaire conducted by the author. The 
subjects in this study are 334 high school students. The data are displayed through 
percentages, mean, and the standard deviation.  

The findings include six dimensions: curriculum and instruction, instructor, teaching 
and learning instrument, classroom and university environment, academic service (library, 
librarian, and advisor), and general service (financial aid and students’ news). The subjects 
reveal a high level of need and expectation. The details are the follows:  

1. The curriculum and instruction at the university are expected at the high level since 
many universities have been providing more practical technology and lessons. Students are 
expected to improve their skills while attending the school and what they learn should 
actually be able to be applied in their real life. 

2. There is a high expectation from the high school students toward the instructors. The 
instructors at the university are expected to be qualified in their fields and can pass on the 
knowledge to students very well. The evaluation by the instructors should cover the 
content and have relevant teaching plans to the objective of the course as well as be open 
to students’ suggestions. The instructors at the university should also be a role model for 
students in morality.  
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3. There is a high expectation from the high school students toward the teaching and 
learning instrument at the university. The expectation is that the instrument should improve 
the quality of the instruction and facilitate the learning process in the classroom.  

4. There is a high expectation from the high school students toward the environment in 
and outside the classroom. The expectation is that the classroom should be convenient and 
clean. The surrounding in the university should be comfortable and beautiful. 

5. There is a high expectation from the high school students toward the academic 
service in the university such as library, laboratory, staffs, and advisor. The high school 
students expect the up-to-date publication and educational equipment in the library. There 
should be a variety of the publication in the library and the staffs with service mind. There is 
an expectation on the availability of the service in the library including seminar and training. 
The expectation for the advisors is their time and support for the students. 

There is a high expectation on general service in the university such as financial aid and 
students’ news concerning health and activity. The expectation is that the university 
cafeteria should sell good and clean food with reasonable prices. The university should 
provide extracurricular opportunity to students through relevant activities. There should 
one-stop service for health, registration, and news in the university. The students expect the 
university to be a safe place for students 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการวิจัยเรื่องความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล  
ข้อเสนอแนะ  ค าปรึกษาแนะน า  ความคิดเห็นและก าลังใจที่ท าให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาในการให้ข้อเสนอแนะและตรวจเนื้อหา
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านของส านักวิจัยและพัฒนาและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวก และช่วยเหลือในการติดต่อเป็น
อย่างดีด้วยอัธยาศัยที่อบอุ่นเป็นกันเอง 
 ขอขอบคุณนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยในครั้งนี้และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม 
 ท้ายสุดนี้ขอขอบพระคุณบิดา  มารดาและผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ช่วยในการจัดพิมพ์  ที่คอยสนับสนุน
ส่งเสริม กระตุ้นเตือนและเป็นก าลังใจตลอดเวลาให้ผู้จัดท ารายงานการวิจัยในครั้งนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 

         ผูว้ิจยั 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1     ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

 การศึกษามีบทบาทส าคัญยิ่งเพราะเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆด้านการจัดการศึกษา
จึงมุ่งเน้นความส าคัญในการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  กระบวนการ
เรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อพัฒนาให้มีความสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ให้
ความส าคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองและสังคม  ซึ่งคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพจะท าให้สังคมเจริญก้าวหน้าทัน
โลกแข่งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได้  การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ คือการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่
แตกต่างกันไป  ในการวางแผนเปิดสาขาวิชาต่างๆ นั้น จ าเป็นต้องทราบข้อมูลความต้องการในการศึกษาต่อ
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือทางมหาวิทยาลัยจะได้วางแผนในการเตรียมการ ในการเปิด
สอนตลอดจนวางแผนพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นต่อไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือปวงชน  มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ พัฒนาองค์วามรู้ตามแนวพระราชด าริ  บริการวิชาการ  สร้างปวงชนและสังคม ดังนั้นเพ่ือให้การผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยสนองความต้องการของสังคมและแรงงาน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
ดังนี้คือ  
  ระดับคณะ/วิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีดังนี้ คือ  

1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
8. วิทยาลัยนานาชาติ 
9. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ระดับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   
1. บัณฑิตวิทยาลัย 

 ดังนั้น เพื่อให้ ทราบความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสื่อ/
อุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
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ห้องเรียน) ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การให้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) และด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพ่ือจะได้น าผลจากการวิจัยมาเป็นแนวทางในการ พัฒนาด้านต่างๆ ทั้ง 6 
ด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
1.3  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก ่
1. ช่ือสถานศึกษา 
2. เพศ 
3. อายุ 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

    ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท้ัง 6 ด้าน คือ 
1. ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ด้านที่ 2 ด้านอาจารย์ผู้สอน 
3. ด้านที่ 3 ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 
4. ด้านที่ 4 ด้านสถานท่ีส าหรับจัดการเรียนการสอน 
(สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน) 
5. ด้านที่ 5 ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและ
ห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี การให้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) 
6. ด้านที่ 6 ด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร 
สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาไว้ 3 ด้านดังนี้ 
      1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่  

 ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
      1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

    เนื้อหาที่จะศึกษาได้ครอบคลุม มีรายการดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป  
ตอนที่ 2 ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง 6 ด้าน 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาในการด าเนินการของโครงการวิจัย 1 ปี 

 
1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1.5.1 ความต้องการ หมายถึง สภาพที่บุคคลพึงพอใจสนใจที่จะเรียนต่อสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
และมีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชานั้น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 1.5.2 ความคาดหวัง หมายถึง สภาพที่บุคคลมีความมุ่งหวังที่จะประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งและมี
แนวโน้มว่าจะประกอบอาชีพนั้น เมื่อส าเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้ว 
 1.5.3 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 ทราบความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.6.2 ผลที่ได้จากการศึกษาจะน าเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
(สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน) ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) และด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูล
ข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยนี้ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับความคาดหวัง 
  2.1.1 ความหมายของความคาดหวัง  
  2.1.2 ประเภทของความคาดหวัง 
  2.1.3 พลังของความคาดหวัง 
  2.1.4 พัฒนาการของความคาดหวัง 
  2.1.5 องค์ประกอบของความคาดหวัง 
  2.1.6 ปัจจัยที่ท าให้ความคาดหวังแตกต่างกัน 
  2.1.7 ความส าคัญของความคาดหวัง 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีความต้องการ 
  2.2.1  ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) 
  2.2.2 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์  

  2.3  แนวคิดและความหมายเก่ียวกับแรงจูงใจ  
   2.3.1 แนวคิดและความหมายเก่ียวกับแรงจูงใจ 
   2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
   2.3.3 หลักและทฤษฏีเกี่ยวกับการจูงใจ (Principle and Motivation Theory)  

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   

2.1 แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับความคาดหวัง 
2.1.1 ความหมายของความคาดหวัง 

  ชิษณุกร  พรภาณุวิชญ์ (2540, หน้า 6) อธิบายว่า  ความคาดหวัง   หมายถึง  ความรู้สึก   ความ
คิดเห็น  การรับรู้  การตีความ  หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดข้ึนของบุคคลอื่น  ที่คาดหวัง
ในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน   โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือ
คาดหวังเอาไว้ 
 นวลจันทร์   เพิ่มพูนรัตนกุล (2540, หน้า 8) และสมลักษณ์   เพชรช่วย (2540, หน้า 10) อธิบายว่า  
ความคาดหวัง หมายถึง  ความมุ่งหวัง หรือคาดคะเนของบุคคลที่มีต่อคนอ่ืนให้กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตน
ปรารถนาให้เป็นไปในอนาคต 
 ฟินน์  (Finn. 1962,  หน้า 390) อธิบายว่า   ความคาดหวัง  หมายถึง  การประเมินค่าบุคคลหรือ
ตนเองด้านจิตใต้ส านึก   และใช้ความคาดหวังนั้นมาเป็นแนวทางในการก าหนดตนเองด้านจิตใต้ส านึก   และ
ใช้ความคาดหวังนั้นมาเป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมที่จะมีต่อบุคคลที่ตนคาดหวัง   หรือต่อตนเองใน
ลักษณะที่ตนคิดว่าถูกต้อง 

www.ssru.ac.th



5 
 

 

 ฟังค์  และแวกนอลส์ (Funk & Wagnalls. 1963, p. 239) อธิบายว่า   ความคาดหวัง   หมายถึง  
ความคาดหวังต่อการกระท าหรือสถานการณ์   ว่าเป็นความเชื่อมั่นที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าน่าจะมีน่าจะเป็นอย่าง
ที่คิดไว้ 
 เกทเซลส์ , เจมส์  และโรนอล (Getzels , James  &  Ronall. 1964, pp. 390-398) อธิบายว่า   
ความคาดหวัง   หมายถึง   ความคาดหวังของบุคคลย่อมแตกต่างกัน   เพราะแต่ละคนมีความคิดและความ
ต้องการต่างกัน   อันท าให้พฤติกรรมทางสังคมที่ถูกก าหนดจากความคาดหวังของบุคคลอื่น   และความ
ต้องการส่วนตัวของตนเองต่างกันด้วย 
 รีดเดอร์ (Reeder. 1971, p. 157) อธิบายว่า   ความคาดหวัง หมายถึง  ท่าทีของบุคคลที่มีต่อ
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัว  โดยความคาดหวังหรือความต้องการให้บุคคลนั้น ประพฤติปฏิบัติในสิ่ง
ที่ตนต้องการ 
 สรุปว่า “ความคาดหวัง” หมายถึง   ความต้องการของบุคคลที่มีต่อคนอ่ืนให้กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตน
ปรารถนา   โดยใช้ความคาดหวังเป็นแนวทางก าหนดพฤติกรรม ต่อบุคคลที่ตนคาดหวังในลักษณะที่ตนคิดว่า
ถูกต้อง   มารดาให้ความส าคัญต่อความรู้สึกของลูก ย่อมคาดหวังให้ลูกท าดีท่ีสุดเพื่อตัวเองได้ ในเมื่อการ
แสดงออกท่ีดีที่สุดต่อความรู้สึก คือการกระท าที่ดีท่ีสุด การให้ลูกรู้จักรับผิดชอบการกระท าของตนเอง   วัยรุ่น
จะได้โตเป็นผู้ใหญ่และเขาสามารถท าในสิ่งที่บิดามารดาต้องการได้ 
  สรุปได้ว่า   เมื่อนักเรียนไม่สามารถท าได้ตามท่ีบิดามารดาคาดหวัง ท าให้นักเรียนมีความรู้สึก
อึดอัด เครียด ขาดความเป็นตัวของตัวเอง มองว่าตนไร้ความสามารถ  แต่ถ้ามีก าลังใจสามารถท าให้ประสบ
ผลส าเร็จตามที่บิดามารดาคาดหวังได้ 
 

2.1.2 ประเภทของความคาดหวัง 
  ความคาดหวังที่บุคคลตั้งไว้ มีทั้งความคาดหวังในระยะสั้น  และความคาดหวังในระยะยาว   
นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังในทางบวกและความคาดหวังในทางลบ (Hurlock. 1973,  pp.184-185) ความ
คาดหวังนี้จะน าไปสู่พฤติกรรมที่แตกต่างกันไป 
  ไพบูลย์   เทวรักษ์  และ  สิริวรรค์   อัศวกุล (2527,  หน้า 46-47) กล่าวถึงความคาดหวัง
ทางบวกว่า   เมื่อบุคคลต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องท าบางสิ่งให้ส าเร็จ ความหวังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
ท างาน   เป็นการยากท่ีจะกระตุ้นตนเองให้มีความพยายามและอดทน ในการกระท าสิ่งที่ตนเชื่อว่าจะประสบ
ความล้มเหลว 
  โสรีช์   โพธิ์แก้ว (2527,  หน้า 79) กล่าวถึง  ความคาดหวังทางลบว่า เป็นความคาดหวังทาง
ร้าย   เช่น   ถ้าเราจะอยู่อย่างนี้ลูกเราจะเป็นอย่างไรหนอ ความคาดหวังในทางร้า มักท าให้เกิดความกลัว   
ความวิตกกังวล   ซึ่งท าให้ชีวิตขาดความสมดุลได้ 
  สรุปได้ว่า  ความคาดหวังมีทั้งในทางบวกและทางลบ ในระยะสั้นและระยะยาว ความ
คาดหวังเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ความคาดหวังทางบวกเป็นไปในทางท่ีดีมักท าให้เกิด
ความพยายาม   ความคาดหวังด้านลบนั้นท าให้เกิดความวิตกกังวล ขาดความสมดุลชีวิต 

 
2.1.3 พลังของความคาดหวัง 

ความเข้มข้นหรือความรุนแรงของความคาดหวัง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการอยู่ใกล้หรือไกล
จากตัวเรามากน้อยเพียงใด และข้ึนอยู่กับความส าคัญของเป้าหมาย ถ้าหากได้มายากล าบากต้องต่อสู้มากก็จะ
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ท าให้เกิดพลังความหวังสูงขึ้น   ส่วนเป้าหมายที่สูงเกินความสามารถ   อาจท าให้เกิดความท้อใจได้ (Hurlock. 
1973, pp.185-186)  
  สงวน   สุทธิเลิศอรุณ , จ ารัส   ด้วงสุวรรณ  และฐิติพงษ์   ธรรมานุสรณ์ (2522,  หน้า 80-
181) กล่าวว่า   สภาวะที่ส่งเสริมให้ความคาดหวังมีอิทธิพลสูงสุดนั้น   ขึ้นอยู่กับความเข้มของ   ความต้องการ 
2 ประการ   ดังต่อไปนี้   คือ 
  1.   บุคคลขาดสิ่งที่ต้องการอยู่มากหรือน้อย   จึงจะถึงระดับที่เขาพอใจ   ถ้าขาดมากหรือ
ต้องการมาก   ก็จะช่วยส่งเสริมให้ความคาดหวังมีอิทธิพลสูงสุด 
  2.   สิ่งที่บุคคลต้องการนั้นมีประโยชน์เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด   ถ้าได้รับประโยชน์มากความ
เข้มของความต้องการก็จะมากขึ้น 
  พัชรี   วรกวิน (2522,  หน้า 124-125) กล่าวว่า   เมื่อบุคคลมีความคาดหวัง   ก็จะแสวงหา
วิธีการที่จะประสบความส าเร็จตามความคาดหวัง   และเมื่อสมหวังจะท าให้มีความต้องการสูงขึ้น          
เข้มข้นข้ึน   หากผิดหวังปริมาณความต้องการ   และความเข้มข้นก็จะลดลงและจางหายไป 
  แบนดูรา (Bandura 1997, pp. 84-85) อธิบายความคาดหวังที่เก่ียวกับความสามารถบุคคล
เป็น 3 มิติ   ดังนี้ 
  มิติที่ 1   เกี่ยวกับปริมาณความคาดหวัง (Magnitude) ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนในการกระท าพฤติกรรมหนึ่งจะแตกต่างไปในแต่ละบุคคล   หรือแตกต่างกันไปในบุคคลเดียวกัน   เมื่อ
ต้องท าพฤติกรรมที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน   เป็นการคาดหวังของบุคคลว่าตนจะท างานส าเร็จถึงระดับใด   
เมื่อต้องท างานที่มีระดับความยากง่ายแตกต่างกัน 
  มิติที่ 2   เกี่ยวกับการแผ่ขยาย (Generality) ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตน
อาจจะแผ่ขยายจากสถานการณ์หนึ่ง   ไปสู่สถานการณ์อ่ืนในปริมาณที่แตกต่างกัน   กล่าวคือ   ประสบการณ์
บางอย่าง  ไม่ท าให้ความคาดหวังแผ่ขยายไปสู่สถานการณ์อ่ืน 
  มิติที่ 3   เกี่ยวกับความเข้ม (Strengh) ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนมีความ
เข้มข้นน้อย   คือ   ไม่ม่ันใจในความสามารถของตน   เมื่อไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง   จะท าให้ความคาดหวัง
เกี่ยวกับความสามารถของตนลดลง   แต่ถ้ามีความเข้มหรือม่ันใจมาก   บุคคลจะมีความบากบั่นมานะพยายาม   
แม้จะประสบความล้มเหลวบ้างก็ตาม 

 สรุปว่า   ความคาดหวังของบุคคลจะมีอิทธิพลสูงสุด   ขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับจากความคาดหวัง
เป็นที่พอใจมากน้อยเพียงใด   ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลประสบความส าเร็จในความคาดหวังแล้วเพ่ิมคุณค่า
มากขึ้น   ความคาดหวังนั้นก็จะมีอิทธิพลสูงสุดแก่เขา 
 

2.1.4 พัฒนาการของความคาดหวัง 
  เด็กได้พัฒนาระดับของความคาดหวังก่อนที่จะเข้าสู่วัยรุ่น   โดยมักจะคิดว่าโตขึ้นเขาควรจะ
เป็นอย่างไรในอนาคต   ซึ่งความคาดหวังอาจจะสอดคล้องกับความจริงก็ได้ 
  เฮอร์ล้อค (Herlock. 1973,  pp. 187-191) กล่าวว่า   ความคาดหวังของบุคคลเกิดได้จาก 
  1.  การฝึกฝนในวัยต้น  (Early Training) ก่อนเข้าสู่วัยรุ่นบิดามารดาจะฝึกฝนให้ลูกได้รับ
ความส าเร็จในตนเอง   โดยบิดามารดาจะตั้งความคาดหวังไว้   และหวังว่าลูกควรจะท าได้มากน้อยเพียงใด   
แล้วจะสอนให้ลูกท าดู 
  2.  ความทะเยอทะยานของบิดามารดา  (Parental  Ambitions) บิดามารดามักจะใฝ่ฝัน
หรือหวังให้ลูกเป็นอะไร ตั้งแต่เด็กยังไม่คลอด  สิ่งที่บิดามารดาหวังให้ลูกเป็นอย่างไรจะเป็นแบบที่หล่อหลอม
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ความคาดหวังของบิดามารดาที่มีต่อเด็กตลอดชีวิต   บิดามารดามักจะตัดสินใจไว้เลยว่าลูกหลานควรจบ
การศึกษาระดับใด  เรียนได้ดีเพียงใด  ประกอบอาชีพอะไร สถานภาพทางสังคมระดับใด   และควรมีกิจกรรม
อะไรมาช่วยส่งเสริมความสามารถของลูก   การที่บิดามารดามีความทะเยอทะยาน   อยากให้ลูกเป็นตามการ
ตั้งความคาดหวังจากตัวบิดามารดาเอง   และท าไปโดยไม่พิจารณาถึงความสามารถของลูกว่าจะท าได้หรือไม่ 
ซึ่งการิสัน (Garison. 1966) ได้ท าการศึกษา พบว่า บิดามารดาจะหวังให้ลูกมีในสิ่งที่ตนเองไม่เคยมีมาก่อน   
เช่น  เงิน   รถยนต์   เพ่ือน การศึกษาที่ดีหรือกิจกรรมที่จะท าให้มีชื่อเสียง ความคาดหวังของบิดามารดาบาง
คนเกิดจากการแข่งขันกับบิดามารดาคู่อ่ืนๆ โดยอยากให้ลูกของตนดีกว่าลูกคนอื่น นอกจากนี้ยังมาจาก
ประสบการณ์ส่วนตัว การมองเห็นคุณค่าหรือการได้รับผลตอบแทนในอาชีพที่ดีมีผลท าให้บิดามารดาอยากให้
ลูกประกอบอาชีพนั้นๆ  
  3. ความคาดหวังจากบุคคลภายนอก  (Expectation of Significant Outsiders) ความ
คาดหวังของเด็กจะได้รับอิทธิพลจากบุคคลที่เด็กคิดว่าส าคัญอ่ืนๆ เช่น ครู เพื่อน    
  4. การแข่งขันกับเพื่อน (Competition  with Others) ความคาดหวังบางอย่างมีพ้ืนฐานมา
จากการอยากชนะคนอื่น   จึงมีการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืนทั้งในระดับเดียวกัน   และสูงหรือต่ ากว่า  เช่น  
เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียน 
  5. วัฒนธรรมจารีตประเพณี  (Cultural Traditions) ในสังคมประชาธิปไตย  เชื่อว่าเด็กมี
ศักยภาพในการคิดและการกระท า ซึ่งในสังคมอเมริกันมากกว่าสังคมอ่ืนๆ ที่ยังจ ากัดขอบเขต ท าให้เด็กไม่
สามารถแสดงออกในสิ่งที่ต้องการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ การที่เด็กถูกสกัดกั้นท าให้ไม่มีความ
มั่นใจ   ระดับความมุ่งหวังก็จะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
  6. สื่อมวลชน (Mass Media) สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของวัยรุ่น รวมทั้งการรับ
เอาแบบอย่างของบุคคลในอุดมคติ  แสตรง (Strang.1957) ศึกษาพบว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อความคาดหวัง
ระยะยาวมากกว่าความคาดหวังระยะสั้น 
  7. ประสบการณ์  (Past  Experiences) ถ้าบุคคลมีความจ ากัดในประสบการณ์ท าให้ไม่
สามารถประเมินความสามารถท่ีแท้จริง ได้ถูกต้องในด้านความคาดหวังทางอาชีพ นอกจากจะมีประสบการณ์   
ซึ่งเป็นตัวตัดสินความคาดหวังว่าจะได้รับผลส าเร็จเพียงใด หรือจะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่เคยเกิดข้ึนในอดีต 
  8. ความสนใจและค่านิยม  (Interests  and  Values) ความสนใจมีอิทธิพลเหนือความ
คาดหวัง   2 ประการคือ 
  8.1 ความสนใจเป็นสิ่งตัดสินว่าความคาดหวังนั้นพัฒนาขึ้นอย่างไร 
  8.2 ความสนใจเป็นสิ่งบอกถึงระดับความคาดหวัง ถ้าในสังคมนั้นมีค่านิยมหรือให้ความส าคัญ
ต่อสิ่งที่บุคคลสนใจมากพอ  ความคาดหวังก็จะสูงขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าในสังคมไม่ยอมรับสิ่งที่บุคคลสนใจ   
ความคาดหวังของเขาก็จะอ่อนลง 

 สรุปว่า   ความคาดหวังของบุคคลเกิดจากการได้รับความคาดหวัง และการฝึกฝนแต่เด็กตาม
ความทะเยอทะยานของบิดามารดา ที่อยากให้ลูกเป็นตามท่ีตนมีประสบการณ์หรือเห็นคุณค่า  และการท าตาม
ค่านิยมสังคม 
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2.1.5 องค์ประกอบของความคาดหวัง 
เลอวีน   และคณะ (Lewin & Others. 1944, pp. 133) กล่าวว่า องค์ประกอบพื้นฐาน   ใน

การสร้างระดับความคาดหวัง ได้แก่มาตรฐานของสังคม แรงผลักดัน ความขัดแย้ง  การตัดสินใจ ลักษณะของ
พฤติกรรม ค่านิยม ความส าเร็จ ความล้มเหลว และพัฒนาการของบุคลิกภาพ 
  ปรีชา   ธรรมา  และถาวร เกิดเกียรติพงษ์ (2516, หน้า 8) กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ที่เรา
กระท าในชีวิตประจ าวันเป็นการปฏิบัติตามอันดับของบทบาทต่างๆ ซึ่งบุคคลได้เรียนรู้และตามที่บุคคลอื่น
มุ่งหวังให้กระท า พฤติกรรมทางสังคมพัฒนาจากการตอบสนองต่อบุคคลอื่น และจากการปะทะสังสรรค์ทาง
สังคมบุคคลจะคาดหวังไว้ล่วงหน้าว่า คนอื่นจะแสดงอาการตอบสนองต่อตนเองอย่างไร  แล้วบุคคลจะรับ
พฤติกรรมนั้นไว้เป็นแนวปฏิบัติในครั้งต่อไป 

 สรุปได้ว่า ความคาดหวังนั้นมีพ้ืนฐานมาจากแรงผลักดัน ค่านิยม และมาตรฐานทางสังคม   
ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล 

 
2.1.6 ปัจจัยท่ีท าให้ความคาดหวังแตกต่างกัน 

  บุคคลมีความคาดหวังต่างกันทั้งสิ่งที่คาดหวัง และระดับของความคาดหวัง อันเนื่องจาก
ปัจจัยต่อไปนี้คือ (Hurlock. 1973, pp. 191-194)  
  1. วัฒนธรรม (Cultural Ideals) วัฒนธรรมที่แตกต่างกันย่อมท าให้มาตรฐานความคาดหวัง
ของบุคคลต่างกัน   ซึ่งมาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงระดับความส าเร็จ และทัศนคติต่อความส าเร็จ เมื่อเด็กเข้าสู่
วัยรุ่นจะรับรู้ความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อตนเอง และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคม  การตั้งความ
คาดหวังของบุคคลในสังคมจึงแตกต่างกันไป 
  2. ประเภทของครอบครัว (Kind of  Family) วัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่มั่นคงมีแนวโน้มที่
จะตั้งจุดมุ่งหมายในอนาคตสูงกว่าวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวไม่ม่ันคง วัยรุ่นที่ต้องโยกย้ายถิ่น บ่อยๆ ไม่สามารถ
คาดหวังหรือวางแผนอนาคตของตนเองได้ชัดเจนเท่าผู้ที่ไม่ต้องย้ายถิ่น 
  ขนาดของครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตั้งเป้าหมายของวัยรุ่น  วัยรุ่นที่มาจากครอบครัวขนาด
เล็กมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จ มากกว่าวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวขนาดใหญ่ เพราะครอบครัวขนาดเล็ก
สามารถบังคับ และทุ่มเทส่งเสริม ตลอดทั้งสามารถวางแนวทางให้วัยรุ่นไปสู่ความส าเร็จ  ได้มากกว่าครอบครัว
ขนาดใหญ ่
  3. สถานภาพทางสังคม  (Ordinal Position) ครอบครัวที่มีฐานะเศรษฐกิจปานกลางและ
ฐานะเศรษฐกิจสูง บิดามารดาจะให้ความคาดหวังและโอกาสแก่ลูกคนแรกมากที่สุด โดยเฉพาะลูกชาย ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับครอบครัวที่ฐานะทางเศรษฐกิจต่ า ลูกคนสุดท้องจะได้รับการส่งเสริมจากบิดามารดาและพ่ีๆ 
มากที่สุด เพราะบิดามารดามีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นพ่ีเติบโตและมี  งานท า เพ่ือให้สมาชิกคนอื่นในครอบครัว
ได้ขยับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้ึน 
  4. วินัย (Discipline) วัยรุ่นที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบอัตตาธิปไตย มักจะตั้งความคาดหวัง
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ในทางตรงกันข้ามวัยรุ่นที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะตั้งความที่
สอดคล้องกับความเป็นจริง 
  5. สถานภาพในกลุ่ม  (Group  Status) กลุ่มจะมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับฐานะ
ของวัยรุ่นในกลุ่ม  และความคาดหวังของกลุ่มที่มีต่อวัยรุ่นเอง ถ้าฐานะในกลุ่มมีความมั่นคง และไม่จ าเป็นต้อง
สร้างความประทับใจให้กับสมาชิกในกลุ่ม ระดับความคาดหวังของวัยรุ่นก็จะใกล้เคียงความเป็นจริง แต่คนที่ไม่
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มีบทบาทส าคัญ และต้องการเลื่อนขั้นตนเองเข้าสู่ผู้น าชุมชน  ท าให้การตั้งความคาดหวังหลายๆ อย่าง  ไม่อยู่
บนรากฐานของความเป็นจริง 
  6. การใช้กลไกทางจิต  (Use of Escape  Mechanisms) การใช้กลไกทางจิตที่มีผลต่อ    
การตั้งความคาดหวังมากที่สุดคือ การฝันกลางวัน เช่น ฝันอยากเป็นพระเอกหรือนางเอก  วัยรุ่นจะตั้งความ
คาดหวังไว้ว่าจะต้องประสบความส าเร็จ และหลีกเลี่ยงความล้มเหลว ซึ่งอาจจะเป็นการตั้งความคาดหวังที่ไม่
อยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 
  7. การบอกความคาดหวัง  (Verbalization of Aspirations) ความคาดหวังที่วัยรุ่นบอก
กล่าวมักจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง  มากกว่าคนที่เก็บไว้และคิดอยู่คนเดียว และความคาดหวังที่
บอกเพ่ือนสนิทเป็นลักษณะความใฝ่ฝัน ไม่ค่อยใกล้เคียงกับความเป็นจริงเท่ากับท่ีบอกกับบิดามารดา  ครูหรือผู้
ที่ไม่คุ้นเคย เพราะเป็นการท้าทายให้พิสูจน์ตนเอง ให้พยายามท าตามท่ีพูด เพื่อไม่ต้องการเห็นคนอ่ืนมองด้วย
สายตาผิดหวัง 
  8. ความล้มเหลวและความส าเร็จในอดีต  (Past  failures  and  Successes) บุคคลที่
ประสบความส าเร็จเสมอๆ มีแนวโน้มที่จะตั้งความคาดหวังว่าจะได้รับความส าเร็จอีก ในท านองเดียวกับบุคคล
ที่ผิดหวังซ้ าๆ มักคิดว่าจะผิดหวังอีก ประสบการณ์เช่นนี้มีผลต่อการตั้งความคาดหวังในอนาคต  ว่าจะตั้งได้
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่เพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ดีเชคโก  (Dececco. 1986, p. 
167) ที่ว่าบุคคลก าหนดความคาดหวังไว้อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท่ีผ่านมานั่นคือบุคคลที่ประสบ
ผลส าเร็จมาก่อนความคาดหวังในการท างานครั้งต่อไปจะสูง และใกล้เคียงความสามารถจริงมากข้ึน   หาก
ประสบความล้มเหลวติดต่อกันเป็นเวลานาน ความคาดหวังจะลดต่ าลงมา เพื่อป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกว่าตน
ไร้ค่า 
  9. เพศ (Sex) บรรยากาศของบ้านและโรงเรียนมักจะกระตุ้นให้วัยรุ่นชาย  ตั้งความคาดหวัง
สูงกว่าวัยรุ่นหญิง บิดามารดาคาดหวังในตัวลูกชายมากกว่าตัวลูกสาว  เด็กชายถูกกระตุ้นให้มีความคาดหวัง
ทางการกีฬา การงานและการประกอบอาชีพ 
  10. เชาว์ปัญญา  (Intelligence) เมื่อวัยรุ่นอยู่ในกลุ่มที่มีค่านิยมต่อความส าเร็จสูงมักจะตั้ง
ความคาดหวังให้ตนประสบความส าเร็จเหนือเพ่ือนๆ ในกลุ่ม  ซึ่งอาจไม่อยู่บนรากฐานของความเป็นจริง  คนที่
ฉลาดจะตั้งความคาดหวังจากความสนใจ และความสามารถของตนมากกว่าท าตามจุดมุ่งหมายและค่านิยมของ
กลุ่มท่ีตั้งไว้ 
  11. บุคลิกภาพ  (Personality) บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความคาดหวัง  ในเรื่องการชดเชย   
บุคคลที่ไม่ยอมรับความสามารถตนเองจะตั้งความคาดหวังไม่อยู่บนรากฐานของความเป็นจริงเพ่ือเป็นการ
ปกปิด บุคคลที่มีความมั่นใจในตนเองจะตั้งความคาดหวังสอดคล้องกับความจริง ส่วนบุคคลที่มีความวิตกกังวล
ต่ ามีแนวโน้มตั้งความคาดหวังไว้สูง  เพราะเชื่อมั่นในความส าเร็จมากกว่าความล้มเหลว บุคคลที่มีความวิตก
กังวลสูงจะอยู่กับความล้มเหลวในอดีตท าให้มองอนาคตในแง่ดีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นบุคคลที่มีปัญหาทาง
อารมณ์   มักจะมีความกลัวและความกังวลใจในความส าเร็จ มีแนวโน้มตั้งความคาดหวังต่ าหรือสูงกว่าความ
เป็นจริงมาก 

 สรุปได้ว่า  ความคาดหวังเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมและความเป็นไปในอนาคตของบุคคล   
การที่บุคคลตั้งความหวังย่อมได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ของตนเอง ความคาดหวัง
ดังกล่าวรวมไปถึงความคาดหวัง  หรือความต้องการที่มีต่อบุคคลอื่นด้วย 
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2.1.7 ความส าคัญของความคาดหวัง 
รัสเซลล์ (Russell. 1956, p.156) กล่าวว่า   “ความคาดหวังจัดเป็นทัศนคติอีกรูปแบบหนึ่งที่

มีผลต่อการคิดของบุคคล” 
  ประเทิน   มหาขันธ์ (2521,  หน้า 88) กล่าวว่า   ความมุ่งหวังจัดเป็นคุณลักษณะที่มี
ความส าคัญ   ซึ่งส่งผลถึงแนวคิดและการประพฤติปฏิบัติของเยาวชน 
  ประสาร   มาลากุล ณ อยุธยา (2523,  หน้า  5) กล่าวว่าความคาดหวังเป็นตัวแปรทาง
จิตวิทยาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 
  วัลลภ   ปิยะมโนธรรม (2536,  หน้า 41) กล่าวถึงความมุ่งหวังตามทฤษฏีของแอดเลอร์ว่า
ความมุ่งหวังเป็นสิ่งที่อยากเป็นในอนาคต   ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนั้น   มีอิทธิพลต่อความประพฤติหรือ
บุคลิกภาพ  ไม่น้อยไปกว่า “ความทรงจ า ” หรือประสบการณ์จากอดีตตามท่ี ฟรอยด์เน้นและบุคคลจะ
ประพฤติตัวตามที่คาดหวังไว้จนเป็นนิสัยของตัวเอง   ตลอดจนไปถึงการก าหนดนิสัยคนอ่ืนว่าต้องเป็นไปตาม
บทบาทท่ีคาดหวังไว้อีกด้วย 
  สรุปได้ว่า   ความคาดหวังของคนเรามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนเอง   และบุคคลอื่น
เพราะแรงกระตุ้นจากความคาดหวังในจุดมุ่งหมายนั้น 
 
2.2  แนวคิดทฤษฎีความต้องการ 
 2.2.1 ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) 

1. ทฤษฎีล าดับความต้องการ (Hierachy of Needs Theory) 
เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว์ ( Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์ 
เป็นทฤษฎีที่รู้จักกัน มากที่สุด ทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งระบุว่า บุคคลมีความต้องการเรียงล าดับจากระดับพื้นฐานที่สุดไป
ยังระดับสูงสุด กรอบความคิดท่ีส าคัญ ของทฤษฎีนี้ มีสามประการ คือ 

1. บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ  ความต้องการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจต่อ
พฤติกรรม ความต้องการที่ยังไม่ได้รับ  การสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ  ส่วนความต้องการที่ได้รับการ
สนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป 

2. ความต้องการของบุคคลเป็นล าดับชั้นเรียงตามความส าคัญจากความต้องการพื้นฐาน  ไป
จนถึงความต้องการที่ซับซ้อน 

3. เมื่อความต้องการล าดับต่ าได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว  บุคคลจะก้าวไปสู่ความ
ต้องการล าดับที่สูงขึ้นต่อไป 

มาสโลว์ เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็นห้าระดับจากระดับต่ าไปสูง  
เพ่ือความเข้าใจ มักจะแสดงล าดับของความต้องการเหล่านี้ โดยภาพ ดังนี้ 
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ภาพ แสดงล าดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ 

 
1.1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) 
เป็นความต้องการล าดับต่ าสุดและเป็นพ้ืนฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น  

ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย  หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ  ก็จะสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้โดยมีอาหารและที่พักอาศัย เขาจะมีก าลังที่จะท างาน ต่อไป  และการมีสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง  การระบายอากาศท่ีดี การบริการสุขภาพ เป็นการสนอง
ความต้องการในล าดับนี้ได ้

1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) 
เป็นความต้องการที่จะเกิดข้ึนหลังจากท่ีความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองอย่าง

ไม่ขาดแคลนแล้ว  หมายถึง ความต้องการ สภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ  ความ
มั่นคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การสนองความต้องการนี้ ต่อพนักงาน ท าได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิต
และสุขภาพ กฎระเบียบข้อบังคับท่ียุติธรรม การให้มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

1.3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) 
เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและม่ันคงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ  

ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพื่อน การมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม 

1.4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) 
เมื่อความต้องการทางสังคมได้รับการตอบสนองแล้ว  คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของ

ตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจและสร้าง การนับถือตนเอง ชื่นชมในความส าเร็จของงานที่ท า ความรู้สึกมั่นใจใน
ตัวเองแลเกียรติยศ  ความต้องการเหล่านี้ได้แก่ ยศ ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้าทาย  ได้รับการยก
ย่องจากผู้อื่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น 
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1.5 ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization Needs) 
เป็นความต้องการระดับสูงสุด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง  ต้องการ

ความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า  การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุด
ยอด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอาชีพและ
การงาน เป็นต้น 

มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ  ความต้องการที่เกิดจากความขาด
แคลน (deficiency needs) เป็น ความต้องการ ระดับต่ า ได้แก่ความต้องการทางกายและความต้องการความ
ปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งเป็น  ความต้องการก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง ( growth needs) ได้แก่ความต้องการ
ทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต  จัดเป็นความต้องการระดับสูง และ
อธิบายว่า  ความต้องการระดับต่ าจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล  ส่วนความต้องการ
ระดับสูง จะได้รับการสนองตอบ จากปัจจัยภายในตัวบุคคลเอง 

ตามทฤษฎีของมาสโลว์  ความต้องการที่รับการตอบสนองอย่างดีแล้ว  จะไม่สามารถเป็น
เงื่อนไขจูงใจบุคคลได้อีกต่อไป แม้ผลวิจัย ในเวลาต่อมา  ไม่สนับสนุนแนวคิดท้ังหมดของมาสโลว์ แต่ทฤษฎี
ล าดับความต้องการของเขา  ก้เป็นทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน ในการอธิบายองค์ประกอบของ แรงจูงใจ  ซึ่งมีการ
พัฒนาในระยะหลังๆ 
 2.2.2 ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ 
  อับราฮัม  มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม เขาได้พัฒนา
ทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกันเป็นอันมากทฤษฎีของเขามีพ้ืนฐานอยู่บนความคิด
ที่ว่า การตอบสนองแรงขับเป็นหลักการเพียงอันเดียวที่มีความส าคัญท่ีสุดซี่งอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์
มาสโลว์มีหลักการที่ส าคัญเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องล าดับขั้นความต้องการเขามีความเชื่อว่า มนุษย์มี
แนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ท่ีสูงขึ้นแรงจูงใจของคนเรามาจากความต้องการพฤติกรรมของคนเรา มุ่ง
ไปสู่การตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว์ แบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน ได้แก่ 
  2.2.2.1 มนุษย์มีความต้องการ และความต้องการมีอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด  
  2.2.2.2 ความต้องการที่ได้รับการสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจส าหรับพฤติกรรมต่อไป ความ
ต้องการที่ไม่ได้รับการสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม  
  2.2.2.3 ความต้องการของคนซ้ าซ้อนกัน บางทีความต้องการหนึ่ง ได้รับการตอบสนองแล้วยัง
ไม่สิ้นสุดก็เกิดความต้องการด้านอื่นอีก 
  2.2.2.4 ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับขั้น ความส าคัญกล่าวคือ เมื่อความต้องการ
ในระดับต่ าได้รับการสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนอง  
  2.2.2.5 ความต้องการเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเอง  
 
2.3 แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 2.3.1 แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ ตามพจนานุกรมการจัดการ ( Dictionary of Management ) ของทอส และ คาร์
โรลล์ ( Tois and Carroll 1982 : 387 ) หมายถึง แรงขับของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรม โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในการท างาน หรือการกระท าท่ีบุคคลจะท างานให้ส าเร็จ โดยได้รับอิทธิพลจาก
การกระท าของคนอ่ืนที่ก าหนดแนวทางเฉพาะใช้ในการบริหารโดยผู้บริหารจะจูงใจพนักงานท างานให้องค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจ คือ แรงผลักดัน แรงกระตุ้น ที่เกิดจากความ
ต้องการที่จะได้รับการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่องค์การจัดให้ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมในการท างาน ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยแห่งความต้องการพื้นฐานได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ความเจริญเติบโตในการท างาน 
ปัจจัยสุขอนามัยนโยบายและการบริหารงาน ขององค์การ ค่าจ้างเงินเดือนที่ได้รับ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน สภาพการท างานความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความม่ันคงในการท างาน เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วก็จะ
พบว่า แรงจูงใจเหล่านี้เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาพ้ืนฐานส่วนลึกของจิตใจภายใน ( Subconscious ) ซึ่งตามจิต
ศาสตร์นั้นถือได้ว่าเป็นสภาวะจิตใจที่ไม่อยู่ในความควบคุมของตัวเรา เป็นที่รวมความคิดเพ่ือการแสดงออกโดย
เราไม่รู้ตัวหรือที่เรียกว่า จิตใต้ส านึกนั่นเอง ซึ่งจิตใต้ส านึกนี้บุคคลย่อมมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยกันทุกคน 

กล่าวโดยสรุปแล้ว แรงจูงใจ ( Motivation ) หมายถึงภาวะอินทรีย์ภายในร่างกายของบุคคล
ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าเรียกว่า สิ่งจูงใจ ( Motive ) ก่อให้เกิดความต้องการอันจะน าไปสู่แรงขับภายใน            
( Internal Drive ) ที่แสดงพฤติกรรมการท างานท่ีมีคุณค่าในทิศทางท่ีถูกต้องตรงตามเป้าหมายขององค์การ 
ดังนั้น การจูงใจจึงเป็นการกระท าทุกวิถีทางที่จะกระตุ้นให้พนักงานในองค์การประพฤติปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ตามเป้าประสงค์ขององค์การ ซึ่งพ้ืนฐานส าคัญในการกระตุ้นให้พนักงานดังกล่าวแสดงพฤติกรรมที่องค์การ
คาดหวังไว้ก็ด้วยการสร้างอินทรีย์ของพนักงานเหล่านั้นให้เกิดความต้องการ ( Desire ) ขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก 
จากนั้นบุคคลก็จะเกิดความพยายามสืบเสาะแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือการเกิดแรงขับข้ึนภายใน ( Drives ) 
หากมีสิ่งจูงใจที่เหมาะสมบุคคลก็จะสนองตอบด้วยการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมทุกอย่าง ( Behavior ) ให้
ได้มาซึ่งความส าเร็จอันเป็นเป้าหมายสูงสุด ( Goals ) 

 

2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

โดยทั่วไปแล้วมนุษย์มิได้ท างานอย่างเต็มความสามารถเสมอไป การจูงใจเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคคล ท าให้บุคคลต้องปฏิบัติงาน
เต็มศักยภาพของตนด้วยใจรักงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้มีขึ้น ในตัว
บุคคลขององค์การต่างๆ เพื่อเป็นปัจจัยน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ทีประสิทธิภาพของบุคคลในที่สุด 

พฤติกรรมของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงไว้ 6 ลักษณะ 
1.กล้าเสี่ยงพอสมควร ( Moderate Risk – Taking ) ในเหตุการณ์ท่ีต้องใช้ความสามารถโดย

ไม่ข้ึนอยู่กับโชคชะตาจะมีการตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ไม่ลังเล บุคคลที่ต้องการสัมฤทธิ์ผลสูง มักไม่พอใจที่จะท างาน
ง่าย ๆ แต่ต้องการท างานที่ยากล าบากพอสมควรเพราะมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองเพราะการ
ท างานที่ยากให้ลุล่วงไปได้นั้นจะน าความพอใจมาสู่ตน 

2.ขยันขันแข็ง ( Energetic ) หรือชอบการกระท าแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่จะท าให้บุคคลนั้นเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ ผู้มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูงไม่จ าเป็นต้องเป็นคนขยันในทุกกรณีไป 
แต่จะมานะพากเพียรต่อสิ่งที่ท้าทาย หรือยั่วยุความสามารถของตนและท าให้ตนเกิดความรู้สึกว่าได้ท างาน
ส าคัญลุล่วงไปแล้ว ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูงมักจะไม่ขยันขันแข็งในงานอันเป็นกิจวัตรประจ าวัน แต่จะ
ท างานขยันขันแข็งเฉพาะงานที่ต้องใช้สมอง และเป็นงานที่ไม่ซ้ าแบบใคร  หรือสามารถจะค้นคว้าหาวิธีการ
ใหม่ๆ ที่จะแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไป 

3.รับผิดชอบต่อตนเอง  ( Individual Responsibility ) ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูง
มักจะพยายามท างานให้เสร็จเพื่อความพึงพอใจในตนเอง มิใช่หวังให้คนอ่ืนยกย่อง มีความต้องการเสรีภาพใน
การคิดและการกระท าไม่ชอบให้ผู้อื่นมาบงการ 
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4.ต้องการทราบแน่ชัดถึงผลการตัดความสนใจของตนเอง  ( Knowledge of Result of 
Decision ) โดยไม่ใช่เพียงการคาดคะเนเอาว่าจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการ
ความสัมฤทธิ์ผลสูง ยังพยายามที่จะท าตัวให้ดีกว่าเดิมอีก เมื่อทราบว่าผลการการท าของตัวมันเองเป็นอย่างไร 

5.มีการท านายหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  ( Anticipation of Future Possibilities ) ผู้ที่มี
ความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูง มักเป็นบุคคลที่มีแผนระยะยาว เพราะเล็งเห็นผลการณ์ไกลกว่าผู้ที่มีความต้องการ
สัมฤทธิ์ผลต่ า 

6.มีทักษะในการจัดการระบบงาน  ( Organizational Skills ) เป็นสิ่งที่แมคเคล็นแลนต์เห็น
ว่าควรจะมี แต่ยังมีหลักฐานการค้นคว้ามาสนับสนุนได้ไม่เพียงพอ 

แรงจูงใจพ้ืนฐานของบุคคล 3 ประการ ได้แก่ 
1.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ( Achievement Motive ) คือ ความปรารถนาที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยพยายามแข่งขันกับเกณฑ์มาตรฐานอันดีเลิศ จะมีความรู้สึกเป็นทุกข์กังวลใจ ไม่สบาย
ใจเมื่อประสบความล้มเหลวหรืออุปสรรค 

2.แรงจูงใจใฝ่สมาคม  ( Affiliation Motive ) คือ ความปรารถนาที่จะเป็นที่ยอมรับของคน
อ่ืน ต้องการเป็นที่นิยมชมชอบของคนอ่ืน ต้องการมีเกียรติยศชื่อเสียงในสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจที่จะท า
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ 

3.แรงจูงใจใฝ่อ านาจ  ( Power Motive ) คือ ความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งอิทธิพลเหนือกว่า
คนอ่ืนในสังคม ผู้ที่มีความจูงใจใฝ่อ านาจสูงจะเป็นผู้ที่พยายามควบคุมสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองบรรลุความ
ต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนในองค์กร 

แมคเค็ลแลนด์ เน้นในเรื่องของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าแรงจูงใจในด้านอ่ืน ๆ เพราะเขา
เห็นว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความส าคัญมากที่สุดในความส าเร็จของคนเรา 

ส่วนทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเมอร์เรย์ ( อ้างถึงใน จรูญ ทองถาวร . 2530 : 64 ) เป็น
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้รวบรวมความต้องการทางจิตของมนุษย์ไว้มากมายหลายชนิด และในจ านวนนี้มี
ความต้องการผลสัมฤทธิ์ว่าเป็นความต้องการทางจิตที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์เป็นผู้ที่มีความต้องการ 
มีความสามารถ มีพลังจิต ( Will Power ) ที่จะเอาชนะอุปสรรค มุ่งมั่นที่จะท าสิ่งที่ยากให้ประสบความส าเร็จ 

ทฤษฎีของกิลฟอร์ด ( Guilford. 1968 : 39 ) กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ว่าประกอบด้วย 

1. ความทะเยอทะยานทั่ว ๆ ไป คือ ปรารถนาที่จะท ากิจการนั้นให้ส าร็จ 
2. มีความเพียรพยายาม ได้แก่ ความอดทนมีมานะท่ีจะท างานให้เป็นผลส าเร็จ  
3. มีความเต็มใจที่จะล าบากแม้งานจะยากเพียงใดก็ตาม ก็มุ่งมั่นที่จะท าให้ส าเร็จด้วยดี  
ทฤษฎีแอคคินสัน ( Atkinsion. 1966 : 51 ) ได้อธิบายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า เป็นแรงผลักดัน

ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้ตัวว่าการกระท าของตนจะต้องได้รับการประเมินผลจากตัวเองหรือบุคคลอ่ืนโดย
เทียบเคียงกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม ผลจากการประเมินอาจเป็นที่พอใจเมื่อกระท าจนเสร็จ หรือไม่น่าพอใจเมื่อ
กระท าไม่ส าเร็จก็ได้ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต้องค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ 3 ประเด็น คือ 
1.การจูงใจที่จะบรรลุความส าเร็จ  ( Motive to Achieve Success ) บุคคลแต่ละคนมี

แรงจูงใจที่จะไปสู่ความส าเร็จ รวมทั้งจูงใจที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม
ของแต่ละบุคคล ถ้าเขาประสบความส าเร็จ เขาจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าบุคคลที่เคยประสบความ
ล้มเหลวมาก่อน ซึ่งจะมีแรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า 
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2.การมีโอกาสของความส าเร็จ  ( Probability of Success ) ถ้างานที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไป 
บุคคลจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากแต่ถ้างานที่ท าง่ายหรือยากเกินไป ไม่ว่าคน ๆ นั้นจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
มากหรือน้อย เขาก็จะไม่รู้สึกว่า เขาจะมีโอกาสประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว 

3.คุณค่าของความส าเร็จ  ( Incentive Value of Success ) เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจใน
ความส าเร็จของตนมากขึ้น ก็จะท าให้เขาไม่เกิดความพึงพอใจในความส าเร็จนั้นมากเท่าไหร่ 

ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ได้มีการรวบรวมลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้โดย
บุคคลจากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ดังเช่น เฮอร์แมน ( Herman. 1970 : 53 ) ได้รวบรวมลักษณะของผู้ที่มีแรงจูง
ใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ 10 ประการ ดังนี้ 

1. บุคคลที่มีระดับความทะเยอทะยานสูง 
2. ต้องเป็นผู้มีความหวังอย่างมากว่าตนเองจะประสบผลส าเร็จ ถึงแม้การกระท านั้นจะข้ึนอยู่

กับโอกาสก็ตาม 
3. มีความพยายามที่จะมุ่งสู่สถานะท่ีสูงขึ้นไปเป็นล าดับ 
4. มีความอดทนท างานที่ยากได้เป็นเวลานาน 
5. ถึงแม้งานที่ท าถูกขัดจังหวะ หรือถูกรบกวนจะพยายามท าต่อไปให้ส าเร็จ  
6. รู้สึกว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและสิ่งต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
7. คิดค านึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตมากกว่าอดีตและปัจจุบัน 
8. มีความคิดพิจารณาเลือกเพ่ือนร่วมงานที่มีความสามารถเป็นอันดับแรก 
9. ต้องการให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อ่ืน โดยพยายามปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น  
10. พยายามปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ของตนเองให้ดีเสมอ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับผลการปฏิบัติงานไม่พบ

โดยตรง แต่จากบทความของ ธงชัย สันติวงษ์ ( 2531 : 54 ) ที่ว่า โดยทั่วไปแล้วมนุษย์ไม่ได้ท างานอย่างเต็ม
ความสามารถเสมอไป การจูงใจเพื่อให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถเป็นปัจจัย 
 

2.3.3 หลักและทฤษฏีเกี่ยวกับการจูงใจ ( Principle and Motivation Theory ) 
  2.3.3.1 ความต้องการทางจิตใจและความต้องการทางสังคม  ซึ่งเป็นนามธรรมที่เป็นเรื่อง
ของจิตใจ ไม่มีตัวตนให้จับต้องได้ ความม่ันคงปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพ ย์สินในอาชีพและหน้าที่การงานความ
ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับนับถือจากคนอื่นหรือกลุ่มคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์
ด้วย รวมความกว้างออกไปอีกจนถึงการได้รับนับถือยกย่องให้เกียรติยศชื่อเสียงมากขึ้น ๆ จากสาธารณชน 
จนกระท่ังได้ประสพความส าเร็จและความสมหวังในชีวิต ความต้องการทางจิตใจเป็นนามธรรมซึ่งจับต้องไม่ได้
กล่าวมาแล้ว แต่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ก็ยังมีความต้องการทางจิตใจต่อไปไม่สิ้นสุด 

ข้อสมมุติฐานทฤษฏีเกี่ยวกับการจูงใจมนุษย์ 
1. มนุษย์มีความต้องการโดยธรรมชาติ ซึ่งความต้องการมีอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด แต่สิ่งที่

มนุษย์ต้องการนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีสิ่งนั้นอยู่หรือยัง ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วการอ่ืนใน
ล าดับที่สูงขึ้นไปเป็นล าดับต่อมาจะเข้ามาแทนท่ี กระบวนการนี้ไม่มีสิ้นสุด โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เกิดจนตาย 

2. ธรรมชาติของความต้องการในสิ่งที่มีอยู่เดิม พบว่า ความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง
แล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของ
พฤติกรรมมนุษย ์
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3. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นล าดับความส าคัญ กล่าวคือเมื่อความต้องการในระดับต่ า
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที 

1. ความต้องการทางกายภาพ ( Physiological Needs )  
เป็นความต้องการทางร่างกายขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิต ร่างกาย
จะต้องได้รับการตอบสนองภายในช่วงระยะเวลาและสม่ าเสมอ ถ้าร่างกายไม่ได้รับการตอบสนองแล้ว ชีวิตก็
ด ารงอยู่ไม่ได ้

2. ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย ( Safety or Security Needs ) 
เมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยก็จะเข้ามามีบทบาท
ในพฤติกรรมของมนุษย์ ความปลอดภัยดังกล่าว มี 2 รูปแบบ คือ ความต้องการความปลอดภัยทางด้นร่างกาย 
และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

3. ความต้องการทางสังคม ( Social Needs ) 
เมื่อความต้องการ 2 ประการแรกได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าก็จะเข้ามา
ครอบง าพฤติกรรมของบุคคลนั้นความต้องการทางสังคม หมายถึง ความต้องการการยอมรับในผลงาน ความ
เอ้ืออาทร ความเป็นมิตรที่ดี ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และความรักจากผู้บริหารองค์การและเพ่ือนร่วมงาน 

4. ความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญในสังคม ( Esteem Needs ) 
หมายรวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็นอิสระและ
เสรีภาพในการท างาน ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่นและเป็นที่ยอมรับนับถือของคนท้ังหลาย การมีต าแหน่งสูง
ในองค์การ 

5. ความต้องการความส าเร็จสมหวังในชีวิต ( Self – Actualization Needs ) 
โดยธรรมชาติแล้วเมื่อมนุษย์ได้รับการสนองตอบตามความการทั้ง 4 ระดับข้างต้น โดยที่เขาไม่ต้องกังวลเรื่อง
ปากท้องไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องความรักจากคนอ่ืนหรือจากสังคม 

 
2.3.3.1 ธรรมชาติของคนในองค์การเป็น 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y 
ทฤษฎี X กล่าวถึงธรรมชาติของคนในลักษณะที่ไม่ดีไว้ดังนี้ 
1. โดยปกติวิสัยแล้วคนไม่ชอบท างาน ถ้ามีโอกาสหลีกเลี่ยงได้ก็จะพยายามหลบหลีกการ

ท างานทันที 
2. เพราะเหตุที่คนมีนิสัยไม่ชอบท างาน ทุกคนชอบจะถูกบังคับควบคุมสั่งการ และมี

บทลงโทษอันเป็นการจูงใจทางลบไว้ เพ่ือให้พวกเขามีความมีความพยายามท างานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ 

3. คนโดยทั่ว ๆ ไปชอบให้มีผู้แนะน า ไม่อยากมีความรับผิดชอบ ไม่มีความพยายามที่จะ
พัฒนาตนเอง หรือไม่มีความทะเยอทะยาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน แต่ต้องการความปลอดภัย ความมั่นคงในอาชีพการ
งานชอบท างานเบา ๆ แต่ได้รับค่าตอบแทนสูง 

 
ทฤษฎี Y กล่าวถึงธรรมชาติของคนในลักษณะที่ดีไว้ดังนี้ 
1. โดยปกติวิสัยแล้วนิสัยคนรักที่จะท างานด้วยความรับผิดชอบ 
2. เพราะเหตุที่คนชอบท างานและมีความรับผิดชอบ จึงควบคุมตนเองให้สามารถท างานได้

ส าเร็จ การควบคุมภายนอกและการคาดโทษไม่ใช่วิธีเดียวที่จะท าให้เกิดความพยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ 
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3. ภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม คนจะเกิดการเรียนรู้ การยอมรับและอยากมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น 

4. คนจะมีความทะเยอทะยานและสนใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด ทักษะ เทคนิค
วิธีการท างาน ตลอดจนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นเป็นล าดับ 

5. ประสิทธิภาพเกี่ยวกับความนึกคิด ความรอบคอบ และความคิดสร้างสรรค์ ในการ
แก้ปัญหาองค์การ 

6. ภายใต้สภาพเงื่อนไขของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่นี้ ความสามารถทางสติปัญญาของ
บุคคลเป็นสิ่งจ าเป็น 

ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี x ผู้บริหารจะพยายามก าหนดมาตรฐานในการควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสั่งโดยตรง การจูงใจจะเน้นค่าตอบแทนด้านเงินและผลประโยชน์อื่น ๆ การ
ใช้ระเบียบและหน้าที่ และคุกคามด้านการลงโทษผู้บริหาร จะเห็นว่าจุดส าคัญของการจูงใจคือ การตอบสนอง
ความต้องการของคนด้วยความต้องการพื้นฐานเท่านั้น 

ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี y เชื่อว่า การมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและการใช้แนวทางท่ี
เหมาะสม คนจะควบคุมแลละสั่งงานด้วยตนเอง แรงจูงใจคือ ความรับผิดชอบซึ่งมีอยู่ทุกคนผู้บังคับบัญชาเพียง
จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และวิธีการปฏิบัติงานที่ช่วยให้บุ คคลเหล่านี้สามารถประส บความส าเร็จตาม
เป้าหมายของเขาเองควบคู่กันไปกับความส าเร็จในเป้าหมายองค์การ 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.  ประสิทธิ์  สุขสุมิตร (2546) ศึกษาแนวโน้มและความต้องการศึกษาต่อในสถาบันราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ของนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกเข้าเรียนคือใกล้บ้าน ค่าใช้จ่ายไม่แพงและได้เรียนในสาขาที่สนใจ ตามล าดับ ส่วนสาขาท่ีสนใจเรียนได้แก่ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเกษตรศาสตร์ตามล าดับ 
 2.  น้ าทิพย์  พราวศรี และคณะ (2548) ได้ศึกษาถึงปัจจัยของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของกลุ่มนักเรียน มี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทางด้านตัวบุคคล ด้านการเงิน ด้านการ
แนะแนว ด้านค่านิยม และด้านความปลอดภัย ส่วนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของกลุ่มนักศึกษา มี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านบุคคล 
และด้านจิตวิทยา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา
ระดับชั้นปริญญาตรี ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จ านวน
ทั้งสิ้น 19,120 คน ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสอบถาม จ านวน 400 ฉบับ ในกลุ่มตัวอย่าง
ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คือ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี 
จ านวนทั้งสิ้น 44,737 คน ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสอบถาม จ านวน 400 ฉบับ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมตอน
ปลาย มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความปลอดภัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านแนะแนว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ปัจจัยด้านค่านิยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
การเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ปัจจัยด้านตัวบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของกลุ่มนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี มากที่สุด คือ ปัจจัย
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ด้านตัวบุคคล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม 3.58 และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 

3. วิเชียร  แก้วบุญส่งและคณะ (2540 : บทคัดย่อ) ศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สมัครสอบคัดเลือก จ านวน 
1,843 คน ผลการศึกษาพบว่า 
  โปรแกรมวิชาที่มีผู้เลือกเป็นอันดับ 1 เรียงจากมากไปน้อย 5 อันดับ คือ บริหารธุรกิจ นิเทศ
ศาสตร์ การจัดการทั่วไป การประถมศึกษา สังคมศึกษา และธุรกิจศึกษา 
 4. ไพศาล  ริ้วธงชัยและคณะ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน
ที่จะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2540 จ านวน 1,197 คน ผลการวิจัยพบว่า 
  นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นสถาบันราชภัฏ โดยเลือกท่ีจะศึกษาต่อในจังหวัดพิษณุโลก ส าหรับการได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ ส่วนใหญ่ได้จากอาจารย์แนะแนว 
  การเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อนักเรียนส่วนใหญ่ต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ศิลปะศาสตร์ วิชาชีพ และการศึกษา ตามล าดับ ส าหรับสาเหตุที่เลือกสาขาวิชาดังกล่าวเนื่องจากความถนัด
ของตนเองเป็นหลัก รองลงมาคือ ความภาคภูมิใจในสาขาวิชาที่เลือก 
  นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียนอาชีพและรายได้ของผู้ปกครองแตกต่างกัน มี
ความต้องการศึกษาต่อสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา และวิชาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นบางกรณีเท่านั้นที่มีความแตกต่างกัน และขนาดของโรงเรียน อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครองโดยรวมไม่
มีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกสาขาวิชาต่าง ๆ ยกเว้นเหตุผลบางกรณีเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กัน 

5. กวี  ศิริโภคาภิรมย์  (2543 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน
สถาบันราชภัฏเทพสตรีของกลุ่มบุคคลอาชีพต่าง ๆ ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามสุ่มตัวอย่างจากบุคคลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการครู ข้าราชการ
พลเรือน ต ารวจ ทหาร นักการเมืองท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตจังหวัด
ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40-49 ปี รองลงมาอยู่ระหว่าง 30-39 ปี ส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการครู และท างานอยู่ในจังหวัดลพบุรี ต้องการมาศึกษาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์มากที่สุด และต้องการให้
สถาบันเปิดสอนทางไกลเพ่ือบริการชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้สถาบันเปิดศูนย์การเรียนภายนอกสถาบันและควร
เป็นที่การคมนาคมสะดวกและพบว่าเหตุผลที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏเทพสตรีเพราะใกล้บ้าน 
ค่าใช้จ่ายไม่แพง และเห็นว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้สถาบันจัด
ฝึกอบรมในลักษณะต่าง ๆ เพิ่มข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานควรจัดการอบรมอย่างต่อเนื่อง ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ทราบข่าวสารสนเทศจากทางสถาบันน้อยมาก ส่วนใหญ่ทราบจากเพ่ือนร่วมงาน 
  ระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาที่เป็นที่นิยมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
การจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ส าหรับในระดับปริญญาโท โปรแกรมท่ี
เป็นที่นิยมสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ บริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
การศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว การสอนภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจ การประถมศึกษา การจัดการทั่วไป 
และการสอนภาษาไทย 
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6. สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ (2543 – 2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นและความ
ต้องการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมปลายหรือเท่าในสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ สรุปได้ดังนี้ 
  ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่าที่มีต่อสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 
2.50) และเห็นว่านักเรียนที่เข้าศึกษาที่สถาบันราชภัฏหางานท าได้มากเมื่อเทียบกับจ านวนที่จบ ( x  = 2.91) 
  ความต้องการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในสถาบันราชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความไม่แน่ใจในความต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์มากที่สุด ร้อยละ 48.00 ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเข้า
ศึกษาต่อมากที่สุด ร้อยละ 65.30 ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สามารถบอกสาเหตุที่เข้ามาเรียนต่อในสถาบันราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์มากที่สุด ร้อยละ 87.30 ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเรียนวิชาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิตเป็นอับดับที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องการเรียนภาคสมทบมากท่ีสุด ร้อยละ 43.20 
และผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องการเข้าโครงการช้างเผือกของสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์มากที่สุด ร้อยละ 
39.60 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการด าเนินการวิจัย เรื่อง  ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หลังจากท่ีได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในบทท่ี 2 แล้ว ในบทนี้ จะได้กล่าวถึงวิธีด าเนินงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาวิธีการโดยมีล าดับในการน าเสนอดังนี้ 

 3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3   วิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4   การรวบรวมข้อมูล 
 3.5   การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1   ประชากร 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดพื้นที่ศึกษาได้แก่  นัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2554 ที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2554 ที่

ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดของกลุ่มประชากรตามวิธีการสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้าง
ใน ธีรวุฒ ิ เอกะกุล, 2543) ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่ามีจ านวน
มากและต้องการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ตัวอย่างการค านวณ เช่น ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ 5% และ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 
0.5 ขนาดของประชากรที่ต้องการเท่ากับ 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  ( Questionnaires) ที่สร้างขึ้นตามแนว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 ตอนที่ 3 คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตอนที่ 4 ความต้องการและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 การตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 - 3 มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ ( Check list) ส าหรับ
การตอบแบบสอบถามตอนที่ 4 ใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า ( Rating scale) 5 ระดับตามวิธีของ 
Likert โดยก าหนดการให้คะแนนระดับการวัดดังนี้ 
         คะแนน   ระดับความต้องการและความคาดหวัง 

5 หมายถึง  ระดับความต้องการและความคาดหวังมากที่สุด 
 4 หมายถึง  ระดับ ความต้องการและความคาดหวังมาก 
 3 หมายถึง  ระดับความต้องการและความคาดหวังปานกลาง 
 2 หมายถึง  ระดับความต้องการและความคาดหวังน้อย 
 1 หมายถึง  ระดับความต้องการและความคาดหวังน้อยที่สุด 
ในการก าหนดค่าคะแนน  ถ้าคะแนนระหว่าง 1.00-1.49  เท่ากับ ระดับต่ าที่สุดหรือน้อย

ที่สุดหมายความว่าความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง 6 ด้านในระดับต่ าที่สุดหรือน้อยที่สุด 

คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.49  เท่ากับ  ระดับต่ าหรือน้อย  หมายความว่าความต้องการและ
ความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ทั้ง 6 ด้านในระดับต่ าหรือน้อย 

คะแนนระหว่าง 2.50 – 3.49  เท่ากับ  ระดับปานกลาง  หมายความว่าความต้องการและ
ความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ทั้ง 6 ด้านในระดับปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 3.50 – 4.49  เท่ากับ  ระดับสูงหรือมาก  หมายความว่าความต้องการและ
ความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ทั้ง 6 ด้านในระดับสูงหรือมาก 

คะแนนระหว่าง 4.50 – 5.00  เท่ากับ  ระดับสูงที่สุดหรือมากที่สุด หมายความว่าความ
ต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง 6 ด้านในระดับสูงที่สุดหรือมากที่สุด 
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3.3 วิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามมีข้ันตอนและวิธีการสร้าง

ดังต่อไปนี้ 
3.3.1   ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าเพื่อทราบแนวทางและขอบเขต

ในการออกแบบสอบถาม 
3.3.2    สร้างแบบสอบถามข้ึนที่ประกอบด้วยข้อค าถามท่ีแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังกล่าว 
3.3.3    น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  

3.4 การรวบรวมข้อมูล 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 

 3.4.1 ท าการรวบรวมข้อมูลโดยแจก แบบสอบถาม ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อช่วยตอบ
แบบสอบถาม 

3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน ที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ตามล าดับ
ดังนี้  
  3.4.2.1 ตรวจสอบแบบประเมินที่ผ่านการกรอกครบถ้วน 
  3.4.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   
  
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดย
วิธีการทางสถิติและเสนอผลการศึกษา  อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงข้อมูลทาง
สถิติ  ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  

 3.5.1 ร้อยละ 
3.5.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
3.5.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  การวิจัยเรื่อง “ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการ
เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง
ประกอบการบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป  
  ตอนที่ 2 ความต้องการและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป  
 ตารางที่ 1 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามเพศ  

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1.  ชาย 72 21.6 
2.  หญิง 262 78.4 

รวม 334 100 
   

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.4 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 
 
 ตารางที่ 2 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามอายุ  

อายุ จ านวน ร้อยละ 
1.  14 – 16 ปี 2 0.6 
2.  17 – 18 ปี 309 92.5 
3.  19 – 20 ปี 23 6.9 
4.  21 ปีขึ้นไป – – 

รวม 334 100 
   

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 17 – 18 ปี มากท่ีสุด จ านวน 309 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.5 รองลงมาคือ อายุ 19 – 20 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และอายุ 14 – 16 ปี 
ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
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 ตารางที่ 3 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามภูมิล าเนา  

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
1.  กรุงเทพมหานคร 148 44.3 
2.  ปทุมธานี 25 7.5 
3.  สมุทรสาคร 16 4.8 
4.  นนทบุรี 34 10.2 
5.  สมุทรปราการ 23 6.9 
6.  นครปฐม 59 17.7 
7.  อ่ืน ๆ 29 8.7 

รวม 334 100 
   

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร จ านวน 
148 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 มากที่สุด รองลงมาคือ นครปฐม จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ
สมุทรสาคร ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
 
 ตารางที่ 4 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามแผนการเรียน  

แผนการเรียน จ านวน ร้อยละ 
1.  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 85 25.4 
2.  ศิลปศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 88 26.3 
3.  ศิลปศาสตร์ – ภาษาศาสตร์ 86 25.7 
4.  ปวช. 18 5.4 
5.  ปวส. 15 4.5 
6.  อ่ืน ๆ 42 12.6 

รวม 334 100 
   

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แผนการเรียน ศิลปศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 มากที่สุด รองลงมาคือ แผนการเรียน ศิลปศาสตร์ – 
ภาษาศาสตร์ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 และแผนการเรียน ปวส. จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด 
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 ตารางที่ 5 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามคะแนนเฉลี่ยปัจจุบัน  

คะแนนเฉลี่ยปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
1.  1.00 – 1.50 4 1.2 
2.  1.51 – 2.00 10 3.0 
3.  2.01 – 2.50 71 21.3 
4.  2.51 – 3.00 128 38.3 
5.  3.01 – 3.50 94 28.1 
6.  3.51 – 4.00 27 8.1 

รวม 334 100 
   

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยปัจจุบันคือ 2.51 – 3.00 
จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 มากที่สุด รองลงมาคือ 3.01 – 3.50 จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.1 และ 1.00 – 1.50 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด 
 
 ตอนที่ 2 ความต้องการและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการและความคาดหวังต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
x  S.D. แปลความ 

1.  หลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน 

4.24 .594 มาก 

2.  รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 4.16 .603 มาก 
3.  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน 

4.19 .666 มาก 

4.  กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

4.21 .682 มาก 

5.  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขา
ที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
บรรยาย เป็นต้น 

4.25 .678 มาก 

รวม 4.21 .502 มาก 
  จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการและความคาดหวังต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านหลักสูตรการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  x = 4.21) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน เช่น ไปทัศนศึกษาหรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น ( x = 
4.25) รองลงมาคือ หลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ( x = 4.24) กระบวนการ
เรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ( x = 4.21) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน ( x = 4.19) และรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร ( x = 4.16) 
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 ตารางที่ 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการและความคาดหวังต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านอาจารย์ผู้สอน 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 
x  S.D. แปลความ 

1.  ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาวิชา 

4.35 .638 มาก 

2.  การวางแผนและเตรียมการเรียนการสอน 4.26 .649 มาก 
3.  ความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ 4.29 .640 มาก 
4.  ด าเนินการเรียนการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และ
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา 

4.28 .589 มาก 

5.  การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และ
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา 

4.29 .623 มาก 

6.  คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน 4.28 .647 มาก 
7.  การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของ
ผู้เรียน 

4.23 .643 มาก 

8.  บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูและอาจารย์ 4.28 .659 มาก 
รวม 4.28 .495 มาก 

   
จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการและความคาดหวังต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.28) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา ( x = 4.35) รองลงมาคือ ความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ ( x = 4.29), 
การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา ( x = 4.29), บุคลิกภาพเหมาะสมกับ
ความเป็นครูและอาจารย์ ( x = 4.28), คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน ( x = 4.28), ด าเนินการเรียนการ
สอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา ( x = 4.28), การวางแผนและเตรียมการเรียนการสอน ( x

= 4.26) และการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน ( x = 4.23) 
 
 ตารางที่ 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการและความคาดหวังต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 

ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 
x  S.D. แปลความ 

1.  ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.36 .626 มาก 
2.  ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.30 .605 มาก 
3.  การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 4.30 .616 มาก 
4.  สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.35 .630 มาก 

รวม 4.32 .532 มาก 
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  จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการและความคาดหวังต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.32) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความ
เพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x = 4.36) รองลงมาคือ สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมี
ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ( x = 4.35), การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า ( x = 4.30) และ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x = 4.30) 
 
 ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการและความคาดหวังต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน) 

ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
(สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน) 

x  S.D. แปลความ 

1.  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น 
ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) 

4.34 .677 มาก 

2.  สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น 
ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น) 

4.32 .694 มาก 

รวม 4.33 .660 มาก 
   

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการและความคาดหวังต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.33) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
โดยในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) ( x = 4.34) และสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
ความสงบร่มรื่น เป็นต้น) ( x = 4.32) 
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 ตารางที่ 10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการและความคาดหวังต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) 

ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและ
ห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การให้

ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา) 

x  S.D. แปลความ 

1.  ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ
ของห้องสมุด 

4.31 .633 มาก 

2.  ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ
ของห้องสมุด 

4.34 .617 มาก 

3.  ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ
สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด 

4.30 .668 มาก 

4.  ความเพียงพอของสื่อ อุปกรณ์ท่ีให้บริการของ
ห้องสมุด 

4.31 .670 มาก 

5.  ความทันสมัยของสื่อ อุปกรณ์ในห้องสมุด 4.31 .625 มาก 
6.  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4.25 .654 มาก 
7.  ความเพียงพอของอุปกรณ์ท่ีให้บริการใน
ห้องปฏิบัติการ 

4.25 .635 มาก 

8.  ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 4.21 .689 มาก 
9.  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 4.26 .684 มาก 
10.  การให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4.30 .671 มาก 

11.  การให้บริการทางวิชาการ/การจัดประชุม/
สัมมนาทางวิชาการ/การจัดอบรมเพ่ือประโยชน์แก่
สังคมและผู้เรียน 

4.31 .660 มาก 

รวม 4.29 .513 มาก 
   

จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการความคาดหวังต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.29) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความทันสมัยของหนังสือ/
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด ( x = 4.34) รองลงมาคือ ความเพียงพอของสื่อ อุปรณ์ที่ให้บริการของ
ห้องสมุด ( x = 4.31), การให้บริการทางวิชาการ/การจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/การจัดอบรมเพ่ือ
ประโยชน์แก่สังคมและผู้เรียน ( x = 4.31), ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด       
( x = 4.31), ความทันสมัยของสื่อ อุปกรณ์ในห้องสมุด ( x = 4.31), การให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์
ที่ปรึกษา ( x = 4.30), ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด          
( x = 4.30), การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ( x = 4.26), การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด      
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( x = 4.25), ความเพียงพอของอุปกรณ์ท่ีให้บริการในห้องปฏิบัติการ ( x = 4.25) และความทันสมัยของ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ( x = 4.21) 
 
 ตารางที่ 11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการและความคาดหวังต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) 

ด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร 
สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) 

x  S.D. แปลความ 

1.  การมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษา 4.37 .671 มาก 
2.  การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา 4.27 .644 มาก 
3.  การให้บริการด้านระบบงานทะเบียน 4.28 .639 มาก 
4.  การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 4.30 .653 มาก 
5.  การควบคุมการจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพใน
ราคาที่เหมาะสม 

4.34 .597 มาก 

6.  การให้การสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 4.31 .617 มาก 
7.  การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถาบัน 4.27 .625 มาก 
8.  จุดให้บริการ One Stop Service 4.30 .667 มาก 
9.  การดูแลและรักษาระบบสาธารณูปโภคภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย 

4.33 .630 มาก 

10.  ผลของการให้บริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย 4.31 .662 มาก 
รวม 4.31 .487 มาก 

   
จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการและความคาดหวังต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในระดับมากข้อที่
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษา ( x = 4.37) รองลงมาคือ การควบคุมการ
จ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ( x = 4.34), การดูแลและรักษาระบบสาธารณูปโภคภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย ( x = 4.33), ผลของการให้บริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย ( x = 4.31), การให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ( x = 4.31), จุดให้บริการ One Stop Service ( x = 4.30), การให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัย ( x = 4.30), การให้บริการด้านระบบงานทะเบียน ( x = 4.28), การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่นิสิตนักศึกษา ( x = 4.27) และการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถาบัน ( x = 4.27) 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการและ
ความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ประชากรที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ก าลังศึกษาอยู่
ในปีการศึกษา 2554 ที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้สูตรการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดของกลุ่มประชากรตามวิธีการสูตรของคอแครน 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้านจะแตกต่างกันไป ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 

1.  ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่า ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.21) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในระดับ
มากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน เช่น ไปทัศนศึกษา
หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น ( x = 4.25) รองลงมาคือ หลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพสังคมในปัจจุบัน ( x = 4.24) กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม        
( x = 4.21) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ( x = 4.19) และรายวิชาสอดคล้อง
กับหลักสูตร ( x = 4.16) 
  2.  ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ด้านอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก      
( x = 4.28) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา ( x = 4.35) รองลงมาคือ ความสามารถในการอธิบาย
และถ่ายทอดความรู้ ( x = 4.29), การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา        
( x = 4.29), บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูและอาจารย์ ( x = 4.28), คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์
ผู้สอน ( x = 4.28), ด าเนินการเรียนการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา ( x = 4.28),    
การวางแผนและเตรียมการเรียนการสอน ( x = 4.26) และการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของ
ผู้เรียน ( x = 4.23) 
  3.  ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน พบว่า  ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการ
สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในระดับ
มาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x = 4.36) รองลงมาคือ 
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สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ( x = 4.35), การใช้อุปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า ( x = 4.30) และประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน ( x = 4.30) 
  4.  ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน) 
พบว่า ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.33) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
โดยในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) ( x = 4.34) และสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
ความสงบร่มรื่น เป็นต้น) ( x = 4.32) 
  5.  ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) พบว่า ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและ
ห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
( x = 4.29) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด ( x = 4.34) รองลงมาคือ ความเพียงพอของ
สื่อ อุปรณ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด ( x = 4.31), การให้บริการทางวิชาการ/การจัดประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการ/การจัดอบรมเพ่ือประโยชน์แก่สังคมและผู้เรียน ( x = 4.31), ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่
ให้บริการของห้องสมุด ( x = 4.31), ความทันสมัยของสื่อ อุปกรณ์ในห้องสมุด ( x = 4.31), การให้ค าแนะน า/
ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ( x = 4.30), ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่
ให้บริการของห้องสมุด ( x = 4.30), การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ( x = 4.26), การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ( x = 4.25), ความเพียงพอของอุปกรณ์ท่ีให้บริการในห้องปฏิบัติการ ( x = 4.25) และ   
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ( x = 4.21) 
  6.  ด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) พบว่า ความ
ต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( x = 4.31) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ การมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษา ( x = 4.37) รองลงมาคือ การควบคุมการจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ
ในราคาที่เหมาะสม ( x = 4.34), การดูแลและรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณมหาวิทยาลัย             
( x = 4.33), ผลของการให้บริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย ( x = 4.31), การให้การสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต
นักศึกษา ( x = 4.31), จุดให้บริการ One Stop Service ( x = 4.30), การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย        
( x = 4.30), การให้บริการด้านระบบงานทะเบียน ( x = 4.28), การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา    
( x = 4.27) และการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถาบัน ( x = 4.27) 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพบว่า โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
(สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน) ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) และด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูล
ข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันไป ผู้วิจัยขออภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 
  1.  ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการ
และความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ในปัจจุบันการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนมีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
  2.  ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความ
คาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา ความสามารถ
ในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา 
บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูและอาจารย์ คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน การด าเนินการเรียน
การสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา การวางแผนและเตรียมการเรียนการสอน และการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน ยังคงเป็นที่ต้องการและความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น 
  3.  ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการ
และความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ/อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอนยังคงเป็นที่ต้องการและความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น 
  4.  ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน) 
พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ 
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) สภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสวย ร่มรื่น เป็นต้น) ยังคงเป็นที่ต้องการและความ
คาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น 
  5.  ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความ
คาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด ความ
เพียงพอของสื่อ อุปกรณ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด การให้บริการทางวิชาการ/การจัดประชม/สัมมนาทาง
วิชาการ/การจัดอบรมเพ่ือประโยชน์แก่สังคมและผู้เรียน ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของ
ห้องสมุด ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ในห้องสมุด การให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ความ
หลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ความเพียงพอของอุปกรณ์ท่ีให้บริการในห้องปฏิบัติการ
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และความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการยังคงเป็นที่ต้องการและความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น 
  6.  ด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) พบว่า นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ การมีทุน/กองทุน
สนับสนุนการศึกษา การควบคุมการจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม การดูแลและรักษาระบบ
สาธารณูปโภคภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ผลของการให้บริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย การให้การสนับสนุน
กิจกรรมของนิสิตนักศึกษา จุดให้บริการ One Stop Service การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย การให้บริการ
ด้านระบบงานทะเบียน การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา และการรักษาความปลอดภัยภายใน
บริเวณสถาบัน ยังคงเป็นที่ต้องการและความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทั้งสิ้น 
 
5.3  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ต่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สรุปได้ดังนี้ 
  1.  ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีความคิดเห็นว่า อยากได้การจัดการเรียนการสอนหรือ
หลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันให้มากที่สุด 
  2.  ด้านอาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นว่า อยากให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 
  3.  ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน มีความคิดเห็นว่า อยากให้มหาวิทายาลัยมีอุปกรณ์/
สื่อในการเรียนการสอนเพียงพอกับความต้องการและจ านวนของผู้เรียน 
  4.  ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน) 
มีความคิดเห็นว่า ต้องการห้องเรียนที่สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก บรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัยร่มรื่นน่าเรียน 
  5.  ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) มีความคิดเห็นว่า อยากให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้า
มาใช้ในการด าเนินงานห้องสมุด อยากให้มีบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าออนไลน์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้บริการกับผู้เรียนหรือนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 
  6.  ด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) มีความเห็นว่า
อยากให้จัดหาอาหารที่เหมาะสมกับนักศึกษา ราคาย่อมเยา พร้อมทั้งดูแลความสะอาดให้ดูสดใหม่อยู่เสมอ 
อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงระดับความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนั้น ข้อเสนอแนะส าหรับ
การวิจัยในครั้งต่อไปควรมีดังนี้ 
  1.  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการ
วางแผนการศึกษาและจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด 
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แบบสอบถามการวิจัย 

ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ค าชี้แจง 
 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้องการศึกษาถึงความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงขอความร่วมมือท่านได้ให้ข้อมูล โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องให้ตรงกับ
ความเป็นจริง โดยผลการวิจัยนี้จะน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเพื่อมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในระดับสากล  
 2.  การวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม จ านวน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
  ตอนที่ 2  ความต้องการและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
1. เพศ  1) ชาย  2) หญิง 
2. อายุ  1) 14 – 16 ปี  2) 17 – 18 ปี  3) 19 – 20 ปี   4) 21 ปีขึ้นไป 
3. ภูมิล าเนา 
  1) กรุงเทพมหานคร  2) ปทุมธานี  3) สมุทรสาคร 
  4) นนทบุรี  5) สมุทรปราการ  6) นครปฐม 
  7) อื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................ 
4. แผนการเรียน 
  1) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  4) ปวช. ชั้นปีที่ ...... สาขา ........................................... 
  2) ศิลปศาสตร์ – คณิตศาสตร์  5) ปวส. ชั้นปีที่ ...... สาขา ........................................... 
  3) ศิลปศาสตร์ – ภาษาศาสตร์  6) อื่น ๆ (ระบ)ุ ............................................................. 
5. คะแนนเฉลี่ยปัจจุบัน 
  1) 1.00 – 1.50  3) 2.01 – 2.50  5) 3.01 – 3.50 
  2) 1.51 – 2.00  4) 2.51 – 3.00  6) 3.51 – 4.00 
 
 
 
 
 
 
 

มีต่อหน้าต่อไป  
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หน้า 2 
 
ตอนที่ 2  ความต้องการและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความต้องการและความคาดหวังที่ท่านเห็นด้วย 
 ระดับ ความต้องการและความคาดหวัง  
 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 
 

ความต้องการและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประเด็น 
ระดับความต้องการ
และความคาดหวัง 

5 4 3 2 1 
1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน      
1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน      
1.2 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร      
1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการอสน      
1.4 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม      
1.5 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น 

     

2. ด้านอาจารย์ผู้สอน      
2.1 ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในเนื้อหาวิชา       
2.2 การวางแผนและเตรียมการเรียนการสอน      
2.3 ความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู ้      
2.4 ด าเนินการเรียนการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา      
2.5 การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา      
2.6 คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน      
2.7 การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน      
2.8 บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู และอาจารย ์      
3. ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน      
3.1 ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน      
3.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน      
3.3 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า      
3.4 สื่อ/เอกสาร ประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
4. ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียน) 

     

4.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น)      
4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น)      

 
 

มีต่อหน้าต่อไป  
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หน้า 3 
 

ความต้องการและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประเด็น 
ระดับความต้องการ
และความคาดหวัง 

5 4 3 2 1 
5. ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ การให้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา) 

     

5.1 ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด      
5.2 ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด      
5.3 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด      
5.4 ความเพียงพอของสื่อ อุปกรณ์ที่ให้บริการของห้องสมุด      
5.5 ความทันสมัยของสื่อ อุปกรณ์ในห้องสมุด      
5.6 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด      
5.7 ความเพียงพอของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ      
5.8 ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ      
5.9 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ      
5.10 การให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา      
5.11 การให้บริการทางวิชาการ/การจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/การจัดอบรมเพื่อประโยชน์แก่
สังคมและผู้เรียน 

     

6. ด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา)      
6.1 การมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษา      
6.2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา      
6.3 การให้บริการด้านระบบงานทะเบียน      
6.4 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย      
6.5 การควบคุมการจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม      
6.6 การให้การสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา      
6.7 การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถาบัน      
6.8 จุดให้บริการ One Stop Service      
6.9 การดูแลและรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณมหาวิทยาลัย      
6.10 ผลของการให้บริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย      

 
 
 
 
 
 

มีต่อหน้าต่อไป  
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หน้า 4 
 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อ
การเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
ขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูง ค าตอบและค าแนะน าของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและวางแผน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพัฒนาบุคลากรและคุณภาพบัณฑิตในระดับสากลต่อไป  
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 

1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)         นางสาว น ้าฝน  ลูกค้า  
  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss.Namfon  Lookkham 
 2. ต าแหน่งปัจจุบัน         นักวิชาการศึกษา 
 3. หน่วยงานที่อยู่ท่ีติดต่อได้พร้อมทั้งโทรศัพท์และโทรสาร 
  สังกัด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ตั้ง 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมานคร 10300 
โทรศัพท์ที่ท างาน 02-160-1438 ต่อ 24 โทรสาร 02-160-1440  
โทรศัพท์มือถือ 089 058 7272  

  อีเมลล์ namfondongwook@hotmail.com 
4. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ 
การศึกษา ระดับปริญญา ปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันฯ ประเทศ 

2547 
 

2554 
 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
ก้าลังศึกษา 

ครุศาสตร
บัณฑิต 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

สังคมศึกษา 
 

การแนะแนวและ
การปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ไทย 
 

ไทย 

 
 5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ   
 - 

_________________________________ 
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