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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของ

นกัเรียนนายสิบทหารบก (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียน   

นายสิบทหารบก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้ครอบครัว            

(3) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีท างานท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของ

นักเรียนนายสิบทหารบก (4) เพื่อศึกษาหน้าท่ีความรับผิดชอบในการท างานท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก (5) เพื่อศึกษาสถาบนัการศึกษาในจงัหวดัท่ี

บรรจุเขา้รับราชการท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนนายสิบ

ทหารบก 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนนายสิบทหารบก รุ่นท่ี 26 ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 

345 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOWA) และหากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิติการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนนายสิบทหารบกท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้การ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีต่างกนั นอกจากน้ีปัจจยัหน้าท่ีความรับผิดชอบในการท างานมีผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก  

 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจ; สภาพแวดลอ้มท่ีท างาน; หนา้ท่ีความรับผดิชอบในการท างาน 

ABSTRACT 

 The purpose of this research were (1) to study factors affecting decision-making to further study 

Bachelor’ Degree of Non Commissioned Officer. (2) to study factors affecting  decision-making to further study  

Bachelor’ Degree of Non Commissioned Officer by personal factors such as age, status, education level, monthly 

income.(3) to study working environment, working responsibility, educational institutions factors affecting  

decision-making to further study  Bachelor’ Degree of Non Commissioned Officer.  

 The sample group used in this research were 345 of Non Commissioned Officer  and using questionnaire 

as a survey tool for collecting the data. Statistics used in the descriptive analysis were frequency, percentage, 

mean and standard deviation. The hypothesis were tested by One-Way ANOVA, in case of its had statistical 

significant different testing a pair of variables by Least Square Difference methods (LSD) and Multiple 

Regression Analysis. 

 The hypothesis testing found that Non Commissioned Officer with age different, make different decision 

to further study at Bachelor’ Degree. Working responsibility affected decision-making to further study at 

Bachelor’ Degree of Non Commissioned Officer with statistical significant level at 0.05 
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บทน า 

 จากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัถึง แมว้่าจะมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน มีการคาดการณ์ถึง

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคโดยรอบว่าการฟ้ืนตวัอาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหา    

ระดบัโลก ไดแ้ก่ ประเด็นความขดัแยง้ระหว่างรัสเซียกบัยูเครน ซ่ึงส่งผลให้ราคาของอาหารและน ้ ามนัเพิ่มสูงข้ึน 

ความผนัผวนทางการเงิน ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจท่ีลดลง ประเด็นการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนอนัเป็นผลมาจาก   



โควิด-19 ท่ีมียอดผูติ้ดเช้ือพุ่งข้ึนสูง และ ประเด็นผลกระทบจากนโยบายการเงินแบบตึงตวั ของสหรัฐอเมริกา 

ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะไม่ไดผ้ลกระทบจากสงครามผา่นการคา้หรือการเงิน แต่ไดรั้บผลกระทบจากราคาน ้ ามนัและ

อาหารท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท าใหเ้กิดความเส่ียงโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากสภาวะเงินเฟ้อท่ีก่อใหเ้กิดการข้ึนราคาของอาหารและ

น ้ ามนั ซ่ึงราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในฐานะผูน้ าเขา้น ้ ามนัสุทธิ มีการคาดการณ์วา่ภาวะเงิน

เฟ้อในปี 2566 จะลดลงแต่ระดบัราคาสินคา้มีแนวโนม้วา่จะคงสูงข้ึนเช่นเดิม  

 ภาวะเงินเฟ้อ คือ ภาวะท่ีราคาสินคา้และบริการทัว่ไปในประเทศเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะกระทบต่อ

ฐานะและความเป็นอยูข่องประชาชน ทั้งน้ีเงินเงินเฟ้อเกิดข้ึนไดจ้ากสาเหตุหลกั ๆ คือ ประชาชนตอ้งการซ้ือสินคา้

และบริการเพิ่มข้ึน และสินคา้หรือบริการนั้นไม่เพียงพอ ท าให้ผูข้ายปรับราคาสินคา้และบริการเพิ่มสูงข้ึน และอีก

สาเหตุนั้นก็คือ ตน้ทุนสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้ผูผ้ลิตตอ้งเพิ่มราคาสินคา้หรือบริการให้สูงข้ึนดว้ย ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบั

สภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบนั จากท่ีราคาสินคา้หรือบริการเพิ่มข้ึนท าให้รายจ่ายหรือภาระค่าครองชีพของประชาชน

สูงข้ึน ท าให้ประชาชนมีอ านาจในการซ้ือสินคา้หรือบริการน้อยลง และอาจท าให้รายไดห้รือเงินท่ีมีอยู่ไม่พอกบั

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึน ไม่เพียงพอกบัค่าครองชีพ 

 จากสภาวการณ์เศรษฐกิจขา้งตน้ ยอ่มส่งผลต่อการพฒันาประเทศ การศึกษาถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั

อยา่งยิง่ในการพฒันาประเทศ พฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคม สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่เป็น

แหล่งพฒันาบุคลากรท่ีส าคญัส าหรับทุกภาคส่วนของสังคมซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆไม่ว่า    

จะเป็น ครูอาจารย ์แพทย ์พยาบาล วิศวกร นกัวิทยาศาสตร์ ผูป้ระกอบการ ขา้ราชการ และประชาชนทัว่ไป คนท่ีมี

การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจะสามารถพฒันาขีดความสามารถของตนเอง น าทกัษะท่ีไดรั้บมาวิเคราะห์ สังเคราะห์

น าไปสู่การขบัเคล่ือนประเทศชาติ ทั้งน้ีผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจึงถือวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการ 

พฒันาองคก์ร พฒันาหน่วยงาน ไปจนถึงการพฒันาประเทศ และในหน่วยงานราชการของประเทศไทย  

 ในประเทศไทยการบรรจุเขา้รับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ นั้น จะก าหนดดว้ยวุฒิการศึกษา ซ่ึงผูท่ี้มีคุณวุฒิ

ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี จะบรรจุในประเภททัว่ไปและสามารถเล่ือนข้ึนในต าแหน่งท่ีสูงข้ึนไดห้ากมีคุณสมบติัครบ

ตามท่ีก าหนด ผู ้ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีจะบรรจุในประเภทวิชากาและสามารถเล่ือนในต าแหน่งท่ีสูงข้ึนได้

เช่นเดียวกนั โดยฐานเงินเดือนจะแบ่งไดด้งัน้ี 

 - ปวช. เงินเดือนท่ีบรรจุ 9,400 – 10,340 บาท (ขา้ราชการพลเรือนสามญั ต าแหน่งประเภททัว่ไป) 

 - ปวส. เงินเดือนท่ีบรรจุ 11,500 – 12,650 บาท (ขา้ราชการพลเรือนสามญั ต าแหน่งประเภททัว่ไป ในส่วน

หนา้ท่ีระดบัปฏิบติังาน) 

 - ปริญญาตรี เงินเดือนท่ีบรรจุ 15,000 – 15,500 บาท (ขา้ราชการพลเรือนสามญั ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ในส่วนหนา้ท่ีระดบัปฏิบติังานทัว่ไป) 



 - ปริญญาโท เงินเดือนท่ีบรรจุ 17,500 – 19,250 บาท (ขา้ราชการพลเรือนสามญั ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ในส่วนหนา้ท่ีระดบัปฏิบติังานทัว่ไป) 

 - ปริญญาเอก เงินเดือนท่ีบรรจุ 21,000 – 23,100 บาท (ขา้ราชการพลเรือนสามญั ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ในส่วนหนา้ท่ีระดบัปฏิบติังานทัว่ไป) 

           กองทพับกเป็นอีกส่วนราชการ ท่ีบรรจุผูเ้ขา้รับราชการตามคุณวุฒิการศึกษาดว้ยเช่นเดียวกนั โดยแบ่งเป็น 

นายทหารสัญญาบตัร ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป นายทหารประทวนตอ้งเป็นผูส้ าเร็จ

การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และลูกจา้ง พนกังานราชการจะตอ้งส าเร็จการศึกษาตาม

ต าแหน่งท่ีไดรั้บจา้ง เช่น พนกังานบริการ จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นตน้ โดย

ได้รับเงินเดือนบรรจุแรกเขา้เช่นเดียวกับขา้ราชการพลเรือนสามญัและเม่ือบรรจุเขา้รับราชการแล้ว นายทหาร

ประทวนมีสิทธิท่ีจะสอบแข่งขนัเพื่อเล่ือนฐานะข้ึนเป็นนายทหารสัญญาบตัรได ้โดยจะตอ้งมีคุณสมบติัครบตามท่ี

กองทพับกก าหนด ซ่ึงหน่ึงในขอ้ก าหนดนั้นคือ จะตอ้งเป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

 นกัเรียนนายสิบทหารบก เป็นนักเรียนทหารท่ีเม่ือจบการศึกษาไปแล้ว จะตอ้งบรรจุเขา้รับราชการเป็น

นายทหารประทวนของกองทพับก และจะตอ้งไปปฏิบติังานในหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทพับกท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเลือกของนกัเรียนวา่ประสงคจ์ะไปรับราชการ ณ ท่ีใด ซ่ึงนกัเรียนเหล่าน้ีเม่ือบรรจุเป็นนายทหาร

ประทวนแล้ว สามารถท่ีจะสอบเพื่อเล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบตัรได้ หากมีคุณสมบติัครบถ้วนตามท่ี

กองทพับกก าหนดเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของตนเอง 

 โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เป็นโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทพับก มีหน้าท่ีใน

การให้การอบรมแก่ทหารเหล่าทหารการเงิน และในแต่ละปีการศึกษาจะเปิดการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ โดยเรียก

ก าลงัพลมาเขา้รับการศึกษา จากการส ารวจคุณวุฒิก าลงัพลนายทหารชั้นประทวนก่อนท่ีจะเขา้รับการศึกษาพบว่า  

ยงัมีนายทหารประทวนอยูเ่ป็นจ านวนมาก ท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จึงท าให้ไม่สามารถท่ีจะสอบ

เล่ือนฐานะข้ึนเป็นนายทหารสัญญาบตัรได ้ซ่ึงหากไดเ้ป็นนายทหารสัญญาบตัรแลว้ ยอ่มจะมีความกา้วหนา้ในการ

ท างานมากกวา่การเป็นนายทหารประทวน ตลอดจนฐานเงินเดือนท่ีจะเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

 หากจะพิจารณาแลว้ดว้ยสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีเกิดสภาวะเงินเฟ้อ และไม่สามารถคาดการณ์ได้

ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร การเตรียมความพร้อมของก าลงัพลนายทหารชั้นประทวนในการรับมือกบัสภาวะ

เศรษฐกิจจึงมีความส าคญั การมีความมัน่คงในหนา้ท่ีการท างาน การมีเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท า

ใหส้ามารถรับกบัสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

    ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีจะส่งผลให้นกัเรียนนายสิบทหารบก รุ่นท่ี 26 ประจ าปี

การศึกษา 2565 ตดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี เม่ือนกัเรียนนายสิบจบการศึกษาไปรับราชการท่ีหน่วย



ต่าง ๆ โดยหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการท่ีจะก้าวหน้าในการท างานตลอดจน

สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีอาจส่งผลในการตดัสินใจ หรือแมแ้ต่ลกัษณะนิสัยส่วนบุคคลของนกัเรียนนายสิบเอง 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

           1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก  

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนนายสิบทหารบก 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาและรายไดค้รอบครัว 

 3. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีท างานท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี

ของนกัเรียนนายสิบทหารบก 

 4. เพื่อศึกษาหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการท างานท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก 

 5. เพื่อศึกษาสถาบนัการศึกษาในจงัหวดัท่ีบรรจุเขา้รับราชการท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก 

 

ขอบเขตของการศึกษาวจัิย 

 1. ดา้นประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนนายสิบทหารบก รุ่นท่ี 26 ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 2,205 คน 

 2. ดา้นเน้ือหา ท าการศึกษาการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก รุ่นท่ี 26 

ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีท างาน ปัจจยั

หนา้ท่ีความรับผดิชอบในการท างานและ ปัจจยัสถาบนัการศึกษาในจงัหวดัท่ีบรรจุเขา้รับราชการ 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและศึกษาวิจยัระหว่าง

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการให้ค  าแนะน าแก่นกัเรียนนายสิบทหารบก ในการตดัสินใจเพื่อศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาตรีโดยพิจารณาจากผลการวจิยั 

 2. เพื่อน าผลการท่ีไดจ้ากการวิจยั น าไปจดัท าแนวทางการแนะแนวเร่ืองการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี

ใหแ้ก่นกัเรียนนายสิบทหารบก ท่ีจะเขา้รับการศึกษาในปีต่อ ๆ ไป 

 



กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ          

  บาร์นาร์ด (Barnard) การตดัสินใจถือวา่เป็นเทคนิควิธีท่ีจะลดทางเลือกลงมาให้เหลือเพียงทางเลือกเดียว

เท่านั้น 

           ไซมอน (Simon)  การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีจะหาโอกาส เพื่อหาทางเลือกท่ีพอจะมีความเป็นไปได้

ตลอดทางเลือกของงานท่ีมีอยู ่

 กิบสันและอิวานเซวิช (Gibson and Ivancevich) การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีส าคญัอยา่งยิ่งขององคก์ร

ท่ีผูบ้ริหารกระท าอยู่บนพื้นฐานของแหล่งขอ้มูลข่าวสาร (information) ท่ีไดรั้บจากโครงสร้างองค์กร ตลอดจน

พฤติกรรมของบุคคล และกลุ่มคนในองคก์ร 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของ

นกัเรียนนายสิบทหารบก 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

  1. อาย ุ

  2. สถานภาพ 

  3. ระดบัการศึกษา 

4. รายไดค้รอบครัว 

สภาพแวดลอ้มท่ีท างาน 

 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบใน

การท างาน 

สถาบนัการศึกษาใน

จงัหวดัท่ีบรรจุเขา้รับ

ราชการ 



 โจนส์ (Jones) การตดัสินใจในองค์กรนับได้ว่ามีความส าคญัส าหรับกระบวนการในการแก้ปัญหา          

ขององค์กรได้จาก การคน้หาทางเลือก การเลือกทางเลือก การเลือกแนวทางการท างานท่ีดีท่ีสุด สามารถท าให้

เป้าหมายขององค์การประสบความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้จึงนับได้ว่า การตดัสินใจ เป็น บทสรุปหรือผลลพัธ์     

ขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดท่ีมีเหตุผลเพื่อเลือกแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ทรัพยากร และบุคลากร น าไปปฏิบัติและท าให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ การตดัสินใจจึง เป็นส่วนหน่ึงในบทบาทส าคญับทบาทหน่ึงของผูบ้ริหารท่ีเกิดจากต าแหน่ง

หนา้ท่ีและอ านาจท่ีเป็นทางการ  

 วุฒิชัย  จ  านง (2523)  การตดัสินใจนั้นเป็นเร่ืองของการจดัการท่ีไม่สามารถจะหลีกเล่ียงได้และในการ

จดัการ การตดัสินใจนบัไดว้่าเป็นหัวใจของการท างานในทุกๆ เร่ือง และทุกๆ กรณี เพื่อสามารถท่ีจะด าเนินการ    

ใหไ้ปสู่วตัถุประสงค ์และอาจจะมีเคร่ืองมือท่ีเขา้มาช่วยในการพิจารณา การท่ีมีเหตุผล อารมณ์ ความชอบพอรักใคร่

ส่วนตวั เขา้มาเก่ียวขอ้งต่อการตดัสินใจ  

 บุษกร ค าคง (2542)  การตดัสินใจจะตอ้งใชข้อ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีมาจากเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณาโดยใช้

ความรู้เบ้ืองตน้และขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับน ามาผสมผสานเขา้กบัการสรุปอา้งอิง เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย และแสดง

ทิศทางเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจ 

 แนวคิดทฤษฎแีรงจูงใจและความต้องการ 

            โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) แรงจูงใจเป็นกระบวนการของการชกัน าหรือโนม้นา้วท่ีจะให้บุคคลเกิดความ

มานะพยายามเพื่อสนองตอบความตอ้งการบางอยา่งใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 

 ไมเคิล ดอมแจน (Domjan 1996: 199) การจูงใจเป็นสภาวะท่ีจะเพิ่มพฤติกรรมของบุคคลใหท้ ากิจกรรมโดย

บุคคลจะจงใจท าพฤติกรรมเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 

 แฮนสัน (Hanson, Mark E., 1996: 195) แรงจูงใจ เป็นสภาพท่ีมาจากขา้งในท่ีกระตุน้ให้ท า หรือเคล่ือนท่ี 

เคล่ือนไหวโดยมีช่องทางและพฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่จุดหมาย 

 มาสโลว ์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) มนุษยมี์ความตอ้งการทั้งหมด 5 ขั้นดว้ยกนั ความตอ้งการทั้ง     

5 ขั้น มีการเรียงล าดบัขั้นต ่าสุดไปหาสูงสุด มนุษยจ์ะมีความตอ้งการในขั้นต ่าสุดก่อน เม่ือไดรั้บการตอบสนองจน

พอใจแลว้ก็จะเกิดความตอ้งการขั้นสูงต่อไป ซ่ึงมี 5 ล าดบัขั้นความตอ้งการ ดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานในชีวิตของมนุษย์

เพื่อใหต้วัเองอยูร่อด นัน่คือ ปัจจยั 4 รวมถึงความสะดวกสบายในการใชชี้วติประจ าวนั 

 2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Security or Safety Needs) เม่ือมนุษยส์ามารถตอบสนอง     

ความตอ้งการทางร่างกายได้แลว้ มนุษยก์็จะเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป ซ่ึงความตอ้งการน้ีจะเป็น



ความตอ้งการความปลอดภยัทางดา้นจิตใจ ปราศจากต่อความกลวัในส่ิงต่าง ๆ เช่นการมีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 

มีหนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คง 

 3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and Love needs) เป็นความตอ้งการไดรั้บ

ความรักและความเป็นเจา้ของโดยการสร้างสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เช่นความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในครอบครัวหรือกบั

บุคคลอ่ืน ๆ ในกลุ่ม  

 4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความตอ้งการไดรั้บการ  

ยกย่อง นับถือจากบุคคลอ่ืนและตนเอง การได้รับความยกย่องสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการมีอ านาจ      

ความตอ้งการไดรั้บเกียรติยศ มีผูค้นสนใจ 

 5. ความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ (Self-Actualization) เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซ่ึงถือวา่

เป็นจุดมุ่งหมายในชีวติท่ีเกิดจากพื้นฐานของแต่ละล าดบัขั้น 

 จินตนา สายทองค า (2543 : 38-40) กล่าววา่ แรงจูงใจเป็นกลไกของพฤติกรรมกระบวนการการด าเนินงาน 

และควบคุมกิจกรรมเป็นแรงกระตุน้ให้บุคลากรแสดง พฤติกรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามท่ีตอ้งการ (Hierarchy of 

NeedsTheory) 

 Domjan (1996:199) อธิบายวา่การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคลโดย

บุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จิรพร ประกอบบวั (2562) บทคดัย่อวิจยั เร่ืองปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี

ของกลุ่มนกัศึกษาวยัท างาน จากการวิจยัพบว่านกัศึกษาวยัท างานมีปัจจยัจูงใจในการตดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อระดบั

ปริญญาตรี อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากตอ้งการความรู้และทกัษะเพิ่มเติมในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ เพื่อน าไปสู่

ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงข้ึน ตลอดจนการไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน หรือจากบุคคลทัว่ไป  

และส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดเ้สร็จส้ินประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  กระบวนการการตดัสินใจใน

การศึกษาต่อ อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ไปปฏิบติังานท่ีตนเอง

รับผิดชอบ การตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากสังคม ปัจจยัจูงใจทีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจในการศึกษาต่อ 

พบวา่ ตอ้งการความรู้และทกัษะเพิ่มเติมในงานท่ีตนเองรับผดิชอบอยู ่เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

ท างานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ และท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะของงาน ตอ้งการเรียน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในงานท่ีตนเองรับผิดชอบโดยบุคลกรวยัท างานท่ีต้องการเข้าศึกษาต่อระดับ      

ปริญญาตรีมีความตอ้งการท างานควบคู่ไปดว้ย ปัจจยัจูงใจดา้นความรับผดิชอบ พบวา่ ปริมาณงานมีความเหมาะสม

กบัภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และสามารถปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีผลต่อการตดัสินใจ อยู่ใน



ระดบัมาก ตอ้งการรับผิดชอบงานท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี การไดรั้บมอบหมายงานท่ีเป็นธรรม ปริมาณงาน  

ท่ีมีเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปเม่ือจบการศึกษา ซ่ึงท าให้เกิดความพึงพอใจในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

สามารถปฏิบติังานส าเร็จตามเป้าหมาย ปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ โดยตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

ความไวว้างใจจากผูบ้งัคบัชาเพื่อนร่วมงานตลอดจนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลอ่ืน ๆ  มีผลต่อการตดัสินใจท่ี

ระดบัมาก โดยตอ้งการไดรั้บยอมรับจากสังคมในดา้นการศึกษา วุฒิปริญญา ท่ีควบคู่กบัต าแหน่งงานท่ีปฏิบติังาน  

ท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั รวมถึงการได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง ได้รับค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนเพื่อน

ร่วมงานวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบติังาน 

 พรเพ็ญ บุญสาร และบุญญรัตน์ สัมพนัธ์วฒันชยั (2561) การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ

การเรียนในสถาบนักวดวิชาของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและ

โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ี การมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั        

มีสถานท่ีตั้งรวมกนัเป็นศูนยก์วดวิชา บริเวณอาคารดูปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ

ต่อการเรียนในสถาบนักวดวิชา รองลงมาราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของหลกัสูตร อตัราค่าเล่าเรียนถูกกวา่สถาบนั

กวดวิชาอ่ืนโดยเปรียบเทียบ และไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนแผงไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนในสถาบนักวดวิชา 

นอกจากน้ีในดา้นกระบวนการเก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ความสะดวกในการสมคัรเรียนหรือช าระ   

ค่าเรียน การจดัตารางเรียนท่ีสะดวกต่อการเรียน ไม่มีผลต่อความถึงพอใจต่อการเรียนในสถาบนักวดวชิา 

 ณีชญา โหมดเครือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาปริญญาโท คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์พบว่า เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ในการ

ท างาน หลักสูตรท่ีก าลังศึกษาและรูปแบบการเรียนต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ

ในระดบัปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 อรอุมา ส าลี, กนกนาถ ศรีกาญน์ และ เจษฏา ร่มเยน็ (2565)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบั

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

พบว่า ระดบัปัจจยัและความตอ้งการศึกษาต่อในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า นกัศึกษามี

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อดา้นหลกัสูตรเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากหลกัสูตร

เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการจดัการศึกษา เพราะหลกัสูตรจะเป็นโครงสร้างท่ีก าหนดวา่ นกัศึกษาจะไดรั้บความรู้ 

ทกัษะ และประสบการณ์อะไรบา้งท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตวัผูเ้รียนและสังคม นอกจากน้ี หลกัสูตรจะเป็นตวับ่งช้ี

ความเจริญของประเทศ ดงันั้นประเทศใดท่ีออกแบบหลกัสูตรท่ีเหมาะสม ทนัต่อเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจและเทคโนโลยีย่อมไดเ้ปรียบ เน่ืองจากมีก าลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพ และพบวา่นกัศึกษามีระดบั



ความเห็นตอ้งการตดัสินใจศึกษาต่อประดบัปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชยัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจะเป็นเพราะวา่การศึกษาต่อ สามารถสร้างผลประโยชน์หรือผลตอบแทนแก่

ผูส้ าเร็จการศึกษาในรูปแบบของรายได ้ค่าจา้ง การเล่ือนต าแหน่ง และการยอมรับทางสังคม 

 ทววีฒิุ บุญสนิท การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามค าแหง ผลการคน้ควา้พบวา่ 

 1. ผลการวเิคราะห์การศึกษาต่อระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง ให้ระดบัความส าคญัโดยรวมอยู่

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ด้านแรงจูงใจและมีระดับ

ความส าคญัในระดบัมาก คือ ดา้นขั้นตอนการตดัสินใจ 

 2. การเปรียบเทียบการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตาม

ประชากรศาสตร์ ดังน้ี กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีมีเพศ ระดับรายได้ต่างกัน มีการ

ตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหงไม่ต่างกนั กลุ่มนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย

รามค าแหงท่ีมี อาย ุสถานภาพ ต่างกนัมีการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามค าแหงต่างกนั 

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดของ มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามค าแหง ดงัน้ี ปัจจยัการตลาดทั้ง 7 ดา้น มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรไดแ้ก่ นกัเรียนนายสิบทหารบก กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนนายสิบทหารบก รุ่นท่ี 26 ประจ าปี

การศึกษา 2565 จ านวน 2,205 คน โดยใช้เกณฑ์ตารางก าหนดของ ทาโร ยามาเน่ ในระดับความเช่ือมัน่ 95% 

ความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 345 คน  

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก รุ่นท่ี 26 ประจ าปีการศึกษา  2565 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ตอน 

ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (chick list) 

 ตอนท่ี 2-5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี มีลกัษณะเป็นแบบจดัอนัดบั

ค าตอบ (Ranking)  ซ่ึงมีความคิดเห็น 5 ระดบั และก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีความส าคญัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมากท่ีสุด 



  ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีความส าคญัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมาก 

  ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีความส าคญัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปานกลาง 

  ระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีความส าคญัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อนอ้ย 

  ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีความส าคญัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อนอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 

  การสร้างเคร่ืองมือและพฒันาเคร่ืองมือ 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. น าขอ้มูลท่ีศึกษาไดม้าก าหนดโครงสร้าง ขอบเขต เน้ือหา และสร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างและ

ขอบเขตเน้ือหา 

 3. น าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ภาษาท่ีใช ้และ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์ดว้ยเทคนิค IOC (Item-Objective Congruence) และ

ปรับแกแ้บบสอบถาม 

 4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่จ  านวน 30 คน 

 5. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (α-coefficient) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนักเรียน  

นายสิบทหารบก รุ่นท่ี 26 ประจ าปีการศึกษา 2565  ผู ้วิจ ัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยวิธีให้กลุ่มตัวอย่างท า

แบบสอบถามทางออนไลน์ผา่น Link Google from ส่งผา่น Line  

 การวเิคราะห์และสถิติทีใ่ช้ 

 การวเิคราะห์ 

 เม่ือผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามได้แล้ว และท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม แล้วน า

บนัทึกผลลงในคอมพิวเตอร์ท าการวเิคราะห์ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

 สถิติทีใ่ช้  

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  สถิติท่ีใช้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติท่ีใชคื้อ สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Regression) เพื่ออธิบาย

ปัจจยัท่ีส่งผลใหผู้ต้อบแบบสอบถามตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 



สรุปผลการวจัิย 

 ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 2 –23 ปี คิดเป็นร้อยละ 

39.4 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 95.1 ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ  58.0  รายไดค้รอบครัว  

ต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.2 โดยสามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบกโดยภาพรวม   

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า      

ความตอ้งการสอบเล่ือนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบตัรเป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

 2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก จ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  2.1 นักเรียนนายสิบทหารบกท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้การตดัสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  2.2 นกัเรียนนายสิบทหารบกท่ีมีสถานภาพต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี

ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  2.3 นักเรียนนายสิบทหารบกท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน ท าให้การตดัสินใจศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรีไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  2.4 นกัเรียนนายสิบทหารบกท่ีมีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนต่างกนั ท าให้การตดัสินใจศึกษาต่อใน

ระดบัปริญญาตรีไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3. ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยหน้าท่ีความรับผิดชอบในการท างาน และปัจจัย

สถาบนัการศึกษาในจงัหวดัท่ีบรรจุเขา้รับราชการ ของนกัเรียนนายสิบทหารบก สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  3.1 ปัจจยัหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการท างาน มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี

ของนกัเรียนนายสิบทหารบก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  3.2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มและสถาบนัการศึกษาในจงัหวดัท่ีบรรจุเขา้รับราชการ ไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

 

 

 



อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนนายสิบ

ทหารบก ผูว้ิจยัไดน้ าผลสรุปการวิเคราะห์มาเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถน ามา

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ผลการศึกษาการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนนายสิบทหารบก ผู ้ตอบ

แบบสอบถามไดร้ะดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หร้ะดบัความเห็นดว้ย

ในรายขอ้ความตอ้งการสอบเล่ือนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบตัรเป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด สอดคล้องกบั 

Lovell (1980:109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็นกระบวนการชักน าโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะ

พยายามท่ีจะสนองตอบความตอ้งการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จ” และ Domjam (1996:199) อธิบายวา่การจูงใจ

เป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจท าพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีตอ้งการ และทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)         

ได้กล่าวถึงล าดบัขั้นความต้องการของมนุษย์ 5 ล าดับขั้นความตอ้งการ โดยล าดบัขั้นความต้องการขั้นท่ี 2 คือ

ตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Security or Safety Needs) “เม่ือมนุษยส์มารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการทาง

ร่างกายได้แลว้ มนุษยจ์ะเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป เช่น ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น ความตอ้งการความมัน่คงในชีวติและหนา้ท่ีการงาน” 

 2. ผลการศึกษาการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก จ าแนกตาม อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดค้รอบครัวต่อเดือน สามารถสรุปไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต่างกนั ท าให้

การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีต่างกนั สอดคล้องกับงานวิจยัของ ทวีวุฒิ บุญสนิท ท่ีพบว่า ผลการ

เปรียบเทียบการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามประชากรศาสตร์ กลุ่มนก

ศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมี อายุ สถานภาพ ต่างกนัมีการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัริปริญญาโท 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง ต่างกนั 

 3. ผลการศึกษาปัจจยัสภาพแวดล้อมไม่มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของนักเรียน    

นายสิบทหารบก สอดคลอ้งกบั กิบสันและอิวานเซวิช (Gibson and Ivancevich) ท่ีกล่าวว่า “การตดัสินใจเป็น

กระบวนการส าคญัยิ่งขององค์การท่ีผูบ้ริหารจะกระท าบนพื้นฐานขอ้มูลข่าวสาร (information) ซ่ึงไดรั้บมาจาก

โครงสร้างองคก์าร ตลอดจนพฤติกรรมบุคคล และกลุ่มคนในองคก์าร 

 4. ผลการศึกษาปัจจัยหน้าท่ีความรับผิดชอบในการท างานมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ     

ปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก และค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.13 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับงานใน    



ความรับผิดชอบของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรพร ประกอบบัว (2562) ท่ีพบว่า ปัจจัยจูงใจ                  

ด้านความรับผิดชอบ ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี สามารถปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีของกลุ่มนกัศึกษาวยัท างาน 

 5. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษาในจงัหวดัท่ีบรรจุเขา้รับราชการไม่มีผลต่อการตดัสินใจศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาตรีของนกัเรียนนายสิบทหารบก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรเพ็ญ บุญสาร และบุญญรัตน์ 

สัมพนัธ์วฒันชยั (2561) ท่ีพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นสถานท่ี การมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ตั้งรวมกนั

เป็นศูนยก์วดวิชา บริเวณรอบอาคารดูปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียน     

ในสถาบนักวดวชิา 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 1. ครู อาจารย ์ท่ีท าการสอนนกัเรียนนายสิบทหารบก ควรจะตอ้งให้ค  าแนะน าเร่ืองการศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาตรี ตลอดจนแนะน าสถาบนัการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัท่ีท างานเม่ือจบไปรับราชการ การแนะแนวทางเลือก

ในการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีจะศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2. ครู อาจารย ์ท่ีท าการสอนนกัเรียนนายสิบทหารบก ควรท่ีจะให้ค  าแนะน าแนวทางการรับราชการและให้

ตระหนกัถึงความส าคญัของความกา้วหนา้ในชีวติรับราชการ 

 3. ครู อาจารย ์ท่ีท าการสอน ควรท่ีจะตอ้งสอดแทรกความรู้ทางดา้นเศรษฐกิจ เพื่อเป็นขอ้คิดให้นกัเรียน

นายสิบไดเ้ปรียบเทียบถึงรายรับท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัวา่เหมาะสมกบัเศรษฐกิจหรือไม่ และหากมีความกา้วหนา้ในการ

รับราชการมากข้ึน รายรับท่ีเกิดข้ึนในอนาคตจะเหมาะสมกบัเศรษฐกิจในปัจจุบนัและในอนาคตหรือไม่ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีใช้วิธีการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว   

อาจท าใหผ้ลเกิดความคลาดเคล่ือน และเพื่อและในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพหรือใชเ้ทคนิคอ่ืน 

ๆ เพิ่มเติม 

 2. การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ในตวัแปรอิสระ ควรมีการศึกษาในรายละเอียดดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั

แปรอิสระ 
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