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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กองทั พ บกเป็ น สถาบั น หลั ก สถาบั น หนึ่ ง ของชาติ และเป็ น รากฐานของความมั่ น คงของ
ประเทศตลอดมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การที่ประเทศไทยดารงความเป็นเอกราชมาได้จนทุกวันนี้
ก็เพราะมีกองทัพทาหน้าที่ปกป้องรักษาบ้านเมืองจากข้าศึก ศัตรู และภัยคุกคามอื่น ๆ การมีกองทัพที่
ทันสมัยและเข้มแข็งเท่ากับเป็นหลักประกันว่าประเทศชาติ จะมีความมั่นคงปลอดจากภัยคุกคามต่อ
เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งอาณาเขต สิ่งสาคัญประการหนึ่งของการดารงความเข้มแข็งของ
กองทัพ คือ การมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถ มีคุณธรรม คุณภาพ ดังนั้น กองทัพบกจึงได้กาหนด
นโยบายการศึ ก ษาของกองทั พ บก พ.ศ.2560-2564 ให้ โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า
มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาอบรมแก่ นั ก เรี ย นนายร้ อ ย เพื่ อ ส าเร็ จ เป็ น นายทหารสั ญ ญ าบั ต รของ
กองทัพ บกที่มี คุณ ลักษณะอัน พึ งประสงค์ คื อ “ความเป็น นัก รบที่ ชาญฉลาด” เป็น แบบฉบั บของ
นายทหารสัญ ญาบัตรผู้มีลักษณะผู้นาที่ดี มีวินัย มี ความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของ
กองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติ และประชาชน มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชา
ทหารเหล่าต่าง ๆ ทั้งทางเทคนิค และทางยุทธวิธี สามารถเป็นผู้นาการปฏิบัติการทางทหารในระดับ
หมวดของหน่วยกาลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร
และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศตนเพื่ อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง มีความเข้มแข็ง
ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจเป็ น สุ ภ าพบุ รุ ษ มี คุ ณ ธรรม สามารถพั ฒ นาและด ารงความเข้ ม แข็ ง ของ
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กาลังพลในหน่วยงานของตน รวมทั้งมี
จิ ต ส านึ ก และสั ญ ชาตญาณในการรบ (ค าสั่ ง กองทั พ บก ที่ ๔๙/๒๕๕๙ นโยบายการศึ ก ษาของ
กองทัพบก พ.ศ.2560-2564 (นโยบายเฉพาะ))
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่ผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นนาในระดับหมวด
เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นาให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม และอุ ด มการณ์ ค วามรั ก ชาติ มุ่ ง ผลิ ต นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะและขี ด
ความสามารถที่กองทัพบกต้องการ เทิดทูนและดารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร สร้างองค์กรความรู้ทางวิชาการ วิชา
ทหาร การวิจัย และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นาทางทหาร ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อัตราการจัดเฉพาะกิจ(อฉก.) หมายเลข 4400)
ตามพั น ธกิ จ ของ โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า ส่ ว นวิ ช าทหาร โรงเรีย นนายร้ อ ย
พระจุ ล จอมเกล้า ได้ รับมอบหมายให้ ด าเนิ นการด้านการศึก ษาวิ ชาทหารให้ กับ นั กเรียนนายร้อ ย
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและน าหน่ ว ยทหารระดั บ หมวดปฏิ บั ติ ก ารรบได้ อ ย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ โดยกาหนดเป้าหมายในการ
จัดการฝึกและศึกษาให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและ
หัวหน้าชุด และเพิ่ มเติมด้วยวิชาเหล่าทหาร นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารใน
ระดับผู้บังคับหมู่ และเพิ่มเติมด้วยความรู้ของทหาร ปืนใหญ่ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษา
วิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด และความรู้ในวิทยาการแขนงอื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติการทาง
ทหาร รวมถึงการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาในเรื่องที่จาเป็น
และความรู้ในวิทยาการแขนงอื่น ๆ ที่จาเป็นในการเป็นผู้นาหน่วย รวมทั้งการฝึกหลักสูตรการรบแบบ
จู่โจม นักเรียนนายร้อยชั้นปี ที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จาเป็นอื่น ๆ ในการรับ
ราชการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติหน้าที่ และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษสาหรับผู้บังคับหน่วย (ส่วน
วิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.))
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย ซึ่ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในด้ า นการเรี ย นการสอนวิ ช าทหารของนั ก เรี ย นนายร้ อ ย
ตระหนักถึงความสาคัญ ในพั ฒ นาการเรียนการสอนวิชาทหาร ให้ สอดคล้องกับเป้ าหมายของการ
จัดการฝึกและศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จึงสนใจศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่ง ผลต่อ แรงจูง ใจในการศึกษาวิชา
ทหาร ของนั กเรียนนายร้อ ย โรงเรียนนายร้อ ยพระจุลจอมเกล้า โดยทาการศึกษา ใน 2 ด้าน คื อ
แรงจูงใจภายในของผู้เรียน และแรงจูงใจภายนอก ซึ่งแบ่งเป็น ด้านหลักสูตรการศึกษาวิชาทหาร ด้าน
อาจารย์ ผู้ ส อนและครู ฝึ ก วิ ช าทหาร ด้ านกระบวนการเรีย นการสอนและการฝึ ก วิ ช าทหาร ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจไปใช้เป็น
แนวทางในการหาวิธีพัฒนาการเรียนการสอน และด้านอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง
วิธีจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารของนักเรียนนายร้อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ก่อนที่จะสาเร็จการศึกษาไปรับราชการใน
หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากองทัพให้มีประสิทธิภาพ มีผลต่อการ
ป้องกันประเทศและพัฒนาประเทศ ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการศึ กษาวิ ชาทหาร ของนั กเรียนนายร้อ ย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
1.2.2 เพื่ อ วิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาวิ ช าทหาร ของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข การจัดการเรียนการสอนวิชาทหาร
สาหรับนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
1.3 สมมุติฐำนของกำรวิจัย
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อจาแนกตามระดับชั้นปีการศึกษา
เกรดเฉลี่ยการศึกษาของภาคการศึกษาที่ผ่านมา สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย สถานภาพ
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ทางครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัว และภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาวิชาทหารต่างกัน
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 มุ่งศึกษาถึงประเด็น 2 ด้าน คือ แรงจูงใจ
ภายในของผู้เรียน และ แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ ด้านหลักสูตรการศึ กษาวิชาทหาร ด้านอาจารย์
ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหาร ด้านสภาพแวดล้อม
ในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร และด้านอื่นๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจไปใช้เป็น
แนวทางในการหาวิธีพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแรงจูงใจของนักเรียนนายร้อย อันจะ
เป็นผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 โดยใช้ขนาด
ประชากรนั ก เรีย นนายร้ อยในแต่ ล ะชั้ น ปี ตามสู ต รการค านวณหาขนาดตั วอย่ างประชากร ของ
Yamanae (1973)
𝑁

𝑛 = 1+(𝑁𝑒 2 )

โดย
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
= ขนาดของประชากร
= ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)
1.4.3 ขอบเขตด้านสถานที่
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาการศึกษาระหว่างเดือน พฤษภาคม 2564 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2564
𝑛
𝑵
𝑒2

1.5 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
1.5.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
1.5.1.1 ระดับชั้นปีการศึกษาของนักเรียนนายร้อย
1.5.1.2 เกรดเฉลี่ยการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
1.5.1.3 สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
1.5.1.4 สถานภาพของครอบครัว
1.5.1.5 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว
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1.5.1.6 ภูมิลาเนา
1.5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ประกอบด้วย
1.5.2.1 แรงจูงใจภายใน
1.5.2.2 แรงจูงใจภายนอก
1) ด้านหลักสูตรการศึกษาวิชาทหาร
2) ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร
3) ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหาร
4) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร
5) ด้านอื่น ๆ
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ
นักเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้า หมายถึง นักเรียนทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นทหาร พ.ศ.2543 และฉบั บ ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ บุ ค คลที่ ส มั ค รเข้ า เป็ น
นักเรียนนายร้อย ให้ถือว่าเป็นผู้ร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ตามกฎกระทรวงออกตาม
กฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหาร แบ่งระดับชั้นปีการศึกษาเป็น 5 ชั้นปี ได้แก่ ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 5
หลักสูตรกำรศึกษำวิชำทหำร หมายถึง แผนการเรียนการสอน/การฝึก ที่ใช้สาหรับการเรียน
การสอนของนักเรียนนายร้อยที่เข้ารับการศึกษาวิชาทหาร ปัจจุบันมีดาเนินการจัดการเรียนการสอน
อยู่ 2 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รโรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า พ.ศ. 2558 ด้ านวิ ช าทหาร
ใช้สาหรับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 - 5 (รุ่นที่ 71, 70, 69) และ หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า พ.ศ. 2563 ด้านวิชาทหาร เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563 สาหรับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่
1 -2 (รุ่นที่ 73, 72)
กำรศึกษำวิชำทหำร หมายถึง การดาเนินการอันเกี่ยวกับการเรียนการฝึกและกิจกรรมทาง
ทหาร รวมทั้งการดาเนินการทางธุรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
อำจำรย์ผู้สอน หมายถึง นายทหารประจาการ ที่เป็นนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งส่วนวิชาทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้แต่งตั้งให้ทาหน้าที่ในการสอน/ฝึก ให้กับนักเรียนนายร้อย
ครูฝึกวิชำทหำร หมายถึง นายทหารประจาการ ที่เป็นนายทหารประทวน ซึ่งส่วนวิชาทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้แต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอนวิชาทหารให้กับ
นักเรียนนายร้อย
กระบวนกำรเรี ยนกำรสอนและกำรฝึ กวิ ชำทหำร หมายถึ ง แนวทางในการด าเนิ น การ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการฝึกเป็นลาดับขั้นตอนและต่อเนื่อง โดยขั้นตอนต่างๆช่วยให้
การดาเนินงานการเรียนการสอนและการฝึกมีประสิทธิภาพ นาไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
โดยมีการวัดผลคะแนนในการเรียนของนักเรียนนายร้อยโดยคิดเป็นอักษรระดับจานวน 8 เกรด จาก
A, B+, B, C+, C, D+, D และ F
สภำพแวดล้อมในกำรเรียน/ฝึกวิชำทหำร หมายถึง อาคาร และสถานที่ภายในโรงเรียนนาย
ร้อ ยพระจุ ลจอมเกล้ า ที่ ร วมถึ ง การให้ บ ริก ารจั ด ห้ อ งเรี ย น สนามฝึ ก ทางทหาร ความพร้ อ มของ
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โสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจาอาคาร และวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กำรเลือกเหล่ำที่เลือกรับรำชกำร หมายถึง นักเรียนนายร้อยเมื่อสาเร็จการศึกษาต้องเลือก
เหล่ า ทหารที่ จ ะเลื อ กรั บ ราชการซึ่ ง แต่ ล ะเหล่ ามี จ านวนไม่ เท่ า กั น การเลื อ กเหล่ า ทหารคิ ด จาก
สาขาวิชาที่เลือกเรียน และผลคะแนนการศึกษาสะสม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-ชั้นปีที่ 5 จาก ส่วนการศึกษา
35 %, ส่วนวิชาทหาร 35 %, พละศึกษา 20 % และผลการศึกษาภาษาอังกฤษ 10 %
กำรเลือกหน่วยบรรจุเข้ำรับรำชกำร หมายถึง นักเรียนนายร้อยเมื่อสาเร็จการศึกษาจะต้อง
เลือกหน่วยที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการ ซึ่ง การเลือกหน่วยบรรจุเข้ารับราชการ คิดจากผล
คะแนนการศึ ก ษาสะสม ตั้ ง แต่ ชั้ น ปี ที่ 1-5 รวมถึ ง การคิ ด รวมหน่ ว ยกิ ต จากการฝึ ก วิ ช าทหาร
นอกเหนือจากหน่วยกิตจากภาคการศึกษาปกติ
1.7 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนนายร้อย
จาแนกเป็น
1. ระดับชั้นปีการศึกษา
2. เกรดเฉลี่ยการศึกษาในภาค
การศึกษาที่ผ่านมา
3. สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียน
นายร้อย
4. สถานภาพของครอบครัว
5. รายได้เฉลี่ยของครอบครัว
6. ภูมิลาเนา

ตัวแปรตำม
แรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร
1. แรงจูงใจภายใน
2. แรงจูงใจภายนอก แบ่งเป็น 5 ด้านได้แก่
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษาวิชาทหาร
2.2 ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชา
ทหาร
2.3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนและ
การฝึกวิชาทหาร
2.4 ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึก
วิชาทหาร
2.5 ด้านอื่น ๆ
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาเรื่อ ง ปั จ จั ยที่ ส่ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาวิช าทหาร ของนั ก เรีย นนายร้ อ ย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้วิจัยได้มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ลาดับตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ประวัติ ภารกิจ การจัด ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2.2 หลั ก สู ต ร นั ก เรี ย นนายร้ อ ย โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า พ.ศ.2558 และ
พ.ศ. 2563 ด้านวิชาทหาร
2.3 ความหมายของแรงจูงใจ
2.4 ประเภทของแรงจูงใจ
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประวัติ ภำรกิจกำรจัด ส่วนวิชำทหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
2.1.1 ประวัติ
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เปิดโรงเรียนนายร้อยขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2430 นั้น โรงเรียนทหารสราญรมย์ได้กาหนดให้
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้ง ในด้านวิชาการและวิชา
ทหาร โดยการศึกษาวิชาทหารในสมัยนั้นกาหนดให้ศึกษาในวิชาหัดปืน หัดเดิน หัดยิง หัดวิชาฟอต์
พิเคชั่น (ป้อมค่าย) หัดวิชาพิชัยสงคราม ครูผู้สอนส่วนใหญ่ จะใช้ครูต่างประเทศเป็นผู้สอน ต่อมา
พ.ศ.2435 ได้ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการจัดตั้งกรมยุทธศึกษาขึ้นเพื่อมีหน้ าที่
อานวยการสอนนักเรียนของโรงเรียนทหารสราญรมย์
พ.ศ. 2467 กระทรวงกลาโหมได้จัดให้มีกองวิชาทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบกขึ้น
มี ห น้ า ที่ ว างโครงการศึ ก ษา แผนกวิ ช าทหาร และสอน นั ก เรี ย นนายร้ อ ย โรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุล จอมเกล้ า ชั้ นมั ธยม และนั กเรียนนายดาบ ในเดือ น พ.ย.2475 กระทรวงกลาโหมได้จั ด
ระเบียบข้อบังคับและกาหนดหน้าที่ต่าง ๆ ในกระทรวงกลาโหมใหม่ โดยในการจัดระเบียบในกรมยุทธ
ศึกษาทหารบกได้กาหนดให้จัดเป็นแผนกและกอง ดังนี้ แผนกวิชาสามั ญ แผนกวิชาทหาร แผนก
อนุศาสนาจารย์ แผนกโรงเรียนนายทหารสัมภาระกองโรงเรียนนายร้อย สาหรับแผนกวิชาทหารให้มี
หน้าที่สอนวิชาทหาร
พ.ศ. 2489 กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนนายร้อยทหารบก”
สาหรับแผนกที่ 2 กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนนามหน่วยเป็นแผนกวิชาทหาร วันที่ 22 ม.ค. 2490
โรงเรียนนายร้อยทหารบกได้มีการจัดหน่วยใหม่ดังนี้ กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบก แผนก
ศึกษา แผนกปกครอง กองเสนารักษ์ สาหรับแผนกวิชาทหารเปลี่ยนเป็นหมวดวิชาทหารฝ่ายยุทธวิธี
และหมวดวิชาทหารฝ่ายเท็ฆนิค โดยให้ไปขึ้นตรงกับแผนกศึกษา
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วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2491 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง
พระราชทานชื่อโรงเรียนนายร้อยทหารบกใหม่เป็น “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ใช้คาย่อว่า
“รร.นายร้อย จปร.”
พ.ศ.2496 แผนกวิชาทหารจัดเป็นหน่วยขึ้นตรงของกอง นักเรียนนายร้อย โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ.2498 ตั้ ง เป็ น กองวิ ช าทหารเป็ น หน่ ว ยขึ้ น ตรงของโรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุลจอมเกล้า
พ.ศ. 2502 ให้ ก องวิ ช าทหารขึ้ น ตรงต่ อ กรมนั ก เรี ย นนายร้ อ ย รั ก ษาพระองค์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2521 กองวิ ช าทหารปรั บ เป็ น ส่ ว นวิ ช าทหาร ตามค าสั่ ง
กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 8/21 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 13 มกราคม 2521
เช่นเดิม ปรับจากกองวิชาทหาร ที่ประกอบด้วย 3 แผนก คือ แผนกเตรียมการ แผนกวิชาเหล่า และ
แผนกวิชายุทธวิธี เป็นส่วนวิชาทหาร ประกอบด้วย แผนกธุรการ กองเตรียมการ กองวิชาเหล่า และ
กองวิชายุทธวิธี
พ.ศ.2530 ส่วนวิชาทหาร ประกอบด้วย 1 กองบังคับการเตรียมการ และ 6 กอง
วิชา ตามคาสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 46/30 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2530
พ.ศ.2557 ผู้ อ านวยการส่ ว นวิ ช าทหาร เป็ น อั ต ราพลตรี ตามค าสั่ ง กองทั พ บก
(เฉพาะ) ที่ 32/57 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 3 กันยายน 2557
พ.ศ.2563 คาสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ 3/63 ลง 14 ม.ค. 63 ให้กองจิตวิทยาและ
การนาทหาร กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาเป็นหน่วยขึ้น
ตรงของส่วนวิชาทหาร ฯ ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63
2.1.2 วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ
1) วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่สาเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- มีความรู้ด้านการทหารในระดับที่สามารถเป็นผู้นาหน่วยทหารในระดับหมวดได้
- มีความรู้พื้นฐานของเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการอย่าง
กว้างๆ ที่จาเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่า
สายวิทยาการต่อไป
- มีอุดมการณ์ เสียสละ อุทิศตนทางานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
- มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพด้านการทหารที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
2) ปรัชญา
ล้าเลิศวิชาทหาร เชี่ยวชาญยุทธวิธี ภักดีต่อแผ่นดิน
3) ปณิธาน
มุ่งผลิตนายทหารสัญ ญาบัตรให้มีความรู้ด้านการทหาร มีสติปัญ ญา เป็ นผู้นาหน่วย
และสามารถนาหน่วยระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8

4) วิสัยทัศน์
ส่วนวิชาทหาร เป็นกลไกในการฝึกศึกษาด้านวิชาทหาร ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทัน
ต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
5) เอกลักษณ์
ความเป็นทหารอาชีพ
6) อัตลักษณ์
นักรบ ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นาหน่วยทหาร
7) ภารกิจ/พันธกิจ
1. ให้การศึกษา อบรม และดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหารขั้นพื้นฐานทางยุทธวิธี
หลักการ และเทคนิคของเหล่าต่าง ๆ รวมทั้งวิชาจิตวิทยาและการนาทหาร แก่นักเรียนนายร้อย ให้
สามารถเป็นผู้นาหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้พื้นฐานที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในเหล่าที่เลือกรับราชการ
2. ให้การศึกษา อบรม และดาเนินการฝึกบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกกาหนด
3. ประเมินค่าความเหมาะสมในการเป็นทหารให้แก่นักเรียนนายร้อย
4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
2.1.3 โครงสร้างและการจัดหน่วย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยขึ้นตรงของ โรงเรียนนายร้อย
พระจุ ล จอมเกล้ า มี ก ารจั ด หน่ ว ยตามอั ต ราเฉพาะกิ จ ที่ 4400 โครงสร้ า งการจั ด ส่ ว นราชการ
ประกอบด้วย กองบังคับการเตรียมการ กองวิชาต่าง ๆ จานวน 7 กองวิชา ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล และ
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) กองบังคับการเตรียมการ ประกอบด้วย 3 แผนก ได้แก่ แผนกกาลังพล แผนกฝึก
ศึกษา และแผนกสนับสนุน
2) กองวิชาเหล่ากาลังรบ ประกอบด้วย 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิชาทหารราบ แผนก
วิชาทหารม้า และแผนกวิชาอาวุธ
3) กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ ประกอบด้วย 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิชาทหารปืน
ใหญ่ แผนกวิชาทหารช่าง และแผนกวิชาทหารสื่อสาร
4) กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ ประกอบด้วย 4 แผนก ได้แก่ แผนกวิชาทหาร
ขนส่ง แผนกวิชาทหารสรรพาวุธ แผนกวิชาทหารพลาธิการ และแผนกวิชาทหารสารวัตร
5) กองวิชาสงครามพิเศษ ประกอบด้วย 2 แผนก ได้แก่ แผนกวิชารบพิเศษ และ
แผนกวิชาความมั่นคง
6) กองวิชาฝ่ายอานวยการและวิชาทั่วไป ประกอบด้วย 2 แผนก ได้แก่ แผนกวิชา
ฝ่ายอานวย และแผนกวิชาทั่วไป
7) กองวิชาจิตวิทยาและการนาทหาร ประกอบด้วย 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิชา
จิตวิทยา แผนกวิชาการนาทหารและครูทหาร และแผนกประเมินค่า
8) กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม
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2.2 หลักสูตรกำรศึกษำ : วิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำ
2.2.1 หลักสูตร นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2558 ด้านวิชา
ทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา (หลักสูตร 5 ปี) สาหรับ นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่
71, ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 70 และ ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 69
1) การศึกษาภาควิชาการ : วิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา จานวน
42 หน่วยกิต
2) ภาคการฝึก : การสอน ฝึก อบรม วิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา
จานวน 35 หน่วยกิต
2.2.2 หลักสูตร นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2563 ด้านวิชา
ทหาร (หลักสูตร 5 ปี) สาหรับ นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 73 และ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 72
1) การศึกษาภาควิชาการ : วิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา จานวน 8
หน่วยกิต
2) ภาคการฝึก : การสอน ฝึก อบรม ภาควิชาทหาร จานวน 10 หน่วยกิต
2.2.3 ความมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้ นักเรียนนายร้อย มีความรู้ด้านวิชาทหารสามารถ
และมีคุ ณ ลัก ษณะผู้ นา สามารถน าหน่ วยทหารระดั บ หมวดปฏิ บั ติการรบได้อ ย่างมี ประสิท ธิภ าพ
รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการอย่างกว้าง ๆ ที่จาเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก
และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
2.2.4 แนวทางการจัด การศึ กษา จัด ให้ มี การฝึก ศึก ษาวิช าทหารเป็ น วิชาพื้ น ฐานบั ง คั บ ที่
นักเรียนนายร้อยทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกศึกษาในภาคการศึกษาและภาคการฝึก ตามขอบเขตของ
แต่ละ ชั้นปี ดังนี้
1) นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารและจิตวิทยาเบื้องต้นในระดับ
บุคคลและหัวหน้าชุด และเพิ่มเติมด้วยวิชาเหล่าทหาร
2) นั กเรียนนายร้อย ชั้ น ปี ที่ 2 ฝึก และศึก ษาวิช าทหารในระดั บผู้ บั ง คั บหมู่ และ
เพิ่มเติมด้วยความรู้ของทหารปืนใหญ่
3) นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด และ
ความรู้ในวิทยาการแขนงอื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งการฝึกหลักสูตรส่งทาง
อากาศ
4) นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จาเป็น และความรู้ใน
วิทยาการแขนงอื่น ๆ ที่จาเป็นในการเป็นผู้นาหน่วย รวมทั้งการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม
5) นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จาเป็นอื่น ๆ
ในการรับราชการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษสาหรับผู้
บังคับหน่วย
2.3 ควำมหมำยของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ มาจากคากริยาในภาษาละตินว่า “Movere” (Kidd, 1973:101) ซึ่งมีความหมาย
ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “to move” อันมีความหมายว่า “เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักนาบุคคล
เกิดการกระทาหรือปฏิบัติการ” (To move a person to a course of action)
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ลาวดอน และบิตตา (Loundon& Bitta, 1988, อ้างถึง ใน กฤษณา ศรีจันทร์แดง และไกร
ชิต สุตะเมือง, 2557) อธิบายว่า แรงจูงใจ คือ สภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลัง ท าให้ ร่ า งกายมี ก าร
เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีเป้าหมายที่ได้เลือกไว้แล้ว
โลเวลล์ (Lovell, 1980:109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็นกระบวนการที่ชักนาโน้ม
น้าวให้บุ คคลเกิ ดความมานะพยายาม เพื่ อที่ จะสนองตอบความต้ องการบางประการให้ บ รรลุผ ล
สาเร็จ”
ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996:199) อธิบายว่า การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม
การกระทากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทาพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
เฮอร์เบิร์ต จี ฮิคส์ (Herbert, 1972) กล่าวว่า แรงจูง ใจเป็นผลของความแตกต่าง ระหว่าง
ความต้องการ หรือแรงบันดาลใจ ความปรารถนา ความอยากได้ (Aspiration) กับความสาเร็จหรือ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) คือ Motivation = Aspiration - Achievement โดยนามาอธิบายได้ว่า
ถ้าหากความต้องการมีมากกว่าความสาเร็จ แรงจูง ใจจะเป็นบวก หมายถึงว่า สามารถจูงใจบุคคลให้
กระทากิจกรรมได้ หากว่าความสาเร็จของเขายังไม่เท่ากับ ความต้องการที่อยากได้ และแรงจูงใจมีค่า
เป็นศูนย์ เมื่อเขาประสบความสาเร็จในการทาสิ่งนั้นแล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้ว ธรรมชาติของมนุษย์
มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ตามที่ Abraham Maslow ได้เสนอไว้ในทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ
ของมนุ ษ ย์ (Hierachy of Needs) ว่าความต้อ งการ ที่ ไม่ สิ้น สุ ดนี้ จะเกิ ดขึ้ นเมื่อ ได้ สิ่ง ที่ ต้ องการใน
ขณะหนึ่งแล้ว เวลาต่อมาก็ยังมี ความต้ องการในล าดั บที่ สู งขึ้ นอี ก (กมลพร กั ลยาณมิตร, 2552)
อย่างไรก็ตามหากประสบความสาเร็จตามความต้องการ (ความอยากได้) ที่ตั้งใจไว้ในครั้งแรกแล้วก็
ตาม แรงจูงใจไม่ได้ลดลงเท่ากับศูนย์ เนื่องจากมีการขยับ ความต้องการอยากได้สูงขึ้นไปอีก และ
ความสาเร็จจะเป็นสิ่งที่วิ่งตามความต้องการไปเรื่อย ๆ นั่น หมายความว่า แรงจูงใจยังมีอยู่ตราบเท่าที่
ความพึงพอใจยังไม่เท่ากับความต้องการอยากได้ ดัง ที่ McGregor (1969) ศาสตราจารย์สาขาการ
บริหารอุตสาหกรรม แห่ง เอ็ม.ไอ.ที. ได้กล่าวว่า “แรงจูงใจ คือ แนวโน้มแห่งการพัฒนาความสามารถ
ที่จะรับผิดชอบงาน เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ ในตัวตนของมนุษย์ทุกคน”
(ที่มา : กมลพร กัลยาณมิตร, 2552.ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี, วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน ธันวาคม 2559)
ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ (2528, หน้า 40) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าเป็นกระบวนการของ
การกระตุ้นให้เกิดการกระทาที่สนับสนุนความก้าวหน้าและกาหนดแบบแผนของกิจการที่กระทาการ
จูงใจเป็นกระบวนการที่ร่างกายถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าให้มีพฤติกรรมมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง
วันทนีย์ ตระกูล (2553) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจที่สาคัญ ในการเรียนการสอน คือ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ซึ่งจะช่วยให้เขามีการพัฒนาในการเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน การทางานและการ
ดารงชีวิตในอนาคต
มัลลิกา ต้นสอน (2544, หน้า 194) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง ความยินดี และ
เต็มใจที่บุคคลจะทุ่มเทความพยายาม เพื่อให้การทางานบรรลุเป้าหมาย บุ คคลที่มีแรงจูงใจจะแสดง
ออกมาในการแสดงพฤติกรรมด้วยความกระตือรือ ร้น มี ทิศ ทางที่ เด่น ชัดและไม่ย่อ ท้อ เมื่อ เผชิ ญ
อุปสรรคหรือปัญหา
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ศิริพ ร โอฬารธรรมรัต น์ (2546, หน้า 7) ได้ให้ค วามหมายของแรงจูง ใจไว้ ดัง นี้ แรงจูง ใจ
หมายถึง ความพยายามใดๆ ที่เป็นแรงผลักดัน กระตุ้น หรือโน้มน้าวเพื่อให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
หรือการกระทาตามทิศทางที่กาหนดไว้ ด้วยความร่วมมืออย่างยินดีและเต็มใจ ทั้งนี้เพื่อที่จะนามาซึ่ง
การทางานที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรเพิ่มมากขึ้น
Murray (1964 : 80-81) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า เป็นความปรารถนา
หรือแนวโน้มที่ต้องการจะกระทาสิ่งใด ๆ ให้สาเร็จโดยเร็วและมีความเป็นอิสระให้มากที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ ต้องการเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายอันดีเลิศ ต้องการ เป็นคนเก่ง มีความสามารถในการ
แข่งขันและเอาชนะคนอื่น ๆ ต้องการเพิ่มการยอมรับตนเอง
จากความหมายดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะที่อยู่ภายในร่างกายของแต่
ละบุ ค คลที่ เป็ น พลั ง ให้ แ สดงพฤติ ก รรมออกมาด้ ว ยความตั้ ง ใจ พร้ อ มใจ และปฏิ บั ติ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ เพื่อบรรลุต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ การจูงใจสามารถเกิดขึ้น ได้ทั้ง จาก
ภายในตัวบุคคล เช่น ความรู้สึก ความต้องการ และแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากการกระทาทุกวิถีทาง
เพื่อเสริมสร้างความปรารถนาให้บุคคลปฏิบัติตาม หรือ ตอบสนองต่อแรงกระตุ้น หรือ สิ่งจูงใจ หรือ
ปัจจัยใดๆก็ตามที่จัดทาขึ้นเพื่อให้บุคคลเกิดพฤติกรรมต่างๆออกมา ดังนั้น การจูงใจผู้เรียนจึงเป็นการ
กระท าหรือ วางเป้ าหมายเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ยนมี แ รงจูง ใจในการเรีย นซึ่ ง จะแสดงออกมาในรูป แบบของ
พฤติกรรมที่มีความกระตือรือร้น ไม่ย้อท้อต่ออุปสรรคหรือปัญ หา ซึ่งการจูงใจอาจจะเกิดจากสิ่งเร้า
ภายในหรือภายนอก แต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน
2.4 ประเภทของแรงจูงใจ
แรงจูงใจมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) เป็นแรงจูงใจจากภายในตัวของบุคคล ซึ่งจะ
กระตุ้ น ให้ บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมต่ า งๆออกมาเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของตนเอง หรื อ
ตอบสนองต่อความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ ความต้องการ ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแรงขับให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมโดยไม่ต้องการการเสริมแรงจากสิ่งเร้าภายนอก
ความมี ส มรรถภาพ (Competence) ไวท์ ได้ อ ธิ บ ายว่ า ความมี ส มรรถภาพเป็ น
แรงจูงใจภายใน ซึ่งหมายถึงความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไวท์
ถือว่า มนุษย์เราต้องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่วัยทารกและพยายามที่จะปรับปรุงตัว
อยู่เสมอความต้องการมีสมรรถภาพจึงเป็นแรงจูงใจภายใน ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ความ
อยากรู้อยากเห็นเป็นแรงจูงใจภายในที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่อยากค้นคว้าสารวจสิ่งแวดล้อม เช่น เด็ก
ทารกต้องการสารวจสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
2) แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นมาจากการมีสิ่งเร้า
หรือสิ่งจูงใจภายนอกมากระตุ้น หรือเป็น แรงผลักดัน ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาแล้ว
บุ คคลนั้ น เกิ ด ความพึ งพอใจ อาจจะเป็ น การได้ รับ รางวัล เกีย รติ ย ศ ชื่ อเสีย ง คาชม หรือ ยกย่ อ ง
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แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการ
สิ่งตอบแทนเท่านั้น
มอว์และมอว์ (MAW&MAW,1964) ได้เสนอแนะเครื่องชี้ (Indicators) ของความ
กระตือรือร้นของเด็กจากพฤติกรรมต่อไปนี้
1. เด็กจะมีปฏิกิริยาบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งที่ใหม่ แปลกและตีกลับคือมี
การเคลื่อนไหว หาสิ่งเหล่านั้น
2. เด็กแสดงความอยากรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม
3. เด็กจะเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยสารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว
4. เด็กจะแสดงความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อถอยในการสารวจค้นพบสิ่งแวดล้อม
มอว์และมอว์ (Maw and Maw, 1964, 1965) ได้เน้นความสาคัญของความกระตือรือร้นว่า
เป็นองค์ประกอบสาคัญของการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และสุขภาพจิต ความต้องการพัฒนาตน
(Growth Needs) ก็เป็นความต้องการที่ทาให้เกิดแรงจูงใจภายใน ในการเรียนการสอน ครูมีหน้าที่ที่
จะสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าสารวจและทดลองความสามารถของตน โดยจัดสิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียนหรือจัดประสบการณ์ที่ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน
ที่มำของแรงจูงใจ
แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น อาจจะเนื่องมาจากความต้องการ หรือแรง
ขับ หรือสิ่งเร้า หรืออาจเนื่องมาจากการคาดหวังหรือจากการเก็บกดซึ่งบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัว จะเห็นได้
ว่า การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเนื่องจากพฤติกรรมมนุษย์มีความซับซ้อน แรงจูงใจ
อย่างเดียวกันอาจทาให้เกิดพฤติกรรมที่ต่างกัน แรงจูง ใจต่างกันอาจเกิดพฤติกรรมที่เหมือนกันก็ได้
ดังนั้น จะกล่าวถึงที่มาของแรงจูงใจที่สาคัญพอสังเขป ดังนี้
ควำมต้องกำร (Need)
เป็น สภาพที่ บุค คลขาดสมดุล ทาให้เกิด แรงผลั กดัน ให้บุ คคลแสดงพฤติ กรรมเพื่ อสร้าง
สมดุ ล ให้ ตั ว เอง เช่ น เมื่ อ รู้ สึ ก ว่ า เหนื่ อ ยล้ าก็ จ ะนอนหรือ นั่ ง พั ก ความต้ อ งการมี อิ ท ธิ พ ลมากต่ อ
พฤติกรรมเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ นักจิตวิทยาอธิบาย
เรื่อ งความต้ องการในรูป แบบต่าง ๆ กัน ซึ่ง สามารถแบ่ ง ความต้ องการพื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ ไ ด้เป็ น
2 ประเภท ทาให้เกิดแรงจูงใจ
1. แรงจูงใจทางด้านร่างกาย (physical motivation)
เป็นความต้ องการเกี่ย วกั บอาหาร น้า การพั กผ่อน การได้รับความคุ้ม ครอง ความ
ปลอดภัย การได้รับความเพลิดเพลิน การลดความเคร่งเครียด แรงจูงใจนี้จะมีสูงมากในวัยเด็กตอนต้น
และวัยผู้ใหญ่ตอนปลายเนื่องจากเกิดความเสื่อมของร่างกาย
2. แรงจูงใจทางด้านสังคม (social motivation)
แรงจูงใจด้านนี้ สลั บซั บซ้ อนมากเป็ น ความต้อ งการที่ มี ผลมาจากด้านชีววิ ทยาของ
มนุษย์ในความต้องการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว เพื่ อนฝูงในโรงเรียน เพื่อนร่วมงาน เป็นความต้องการ
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ส่วนบุคคลที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมี
อิทธิพลที่เข้มแข็งและเหนียวแน่นมาก
ความแตกต่างของแรงจูงใจด้านสังคมและแรงจูง ใจด้านร่างกาย คือ แรงจูงใจด้าน
สังคม เกิดจากพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยความต้องการของตนเองมากกว่าผลตอบแทนจากวัตถุและ
สิ่งของ
แรงขับ (drives)
เป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางกายและสิ่ง เร้าจากภายในตัวบุคคล ความ
ต้องการและแรงขับมักเกิดควบคู่กัน เมื่อเกิดความต้องการแล้วความต้องการนั้นไปผลักดันให้เกิด
พฤติก รรมที่ เรียกว่าเป็นแรงขับ เช่น ในการประชุมหนึ่ง ผู้เข้าประชุมทั้ ง หิว ทั้ง เหนื่อย แทนที่ การ
ประชุมจะราบรื่นก็อาจจะเกิดการขัดแย้งหรือเพราะว่าทุกคนหิวก็รีบสรุปการประชุมซึ่งอาจจะทาให้
ขาดการไตร่ตรองที่ดีก็ได้
สิ่งล่อใจ (incentives)
เป็นสิ่งชักนาบุคคลให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ถือเป็นแรงจูงใจ
ภายนอก เช่น ต้องการผู้เรียนมาเรียนอย่างสม่าเสมออาจใช้วิธียกย่อง ชมเชย นักเรียนที่ไม่ขาดการ
เรียน การมอบรางวัล โดยสิ่งล่อใจอาจเป็นวัตถุ เป็นสัญลักษณ์ หรือคาพูดที่ทาให้บุคคลพึงพอใจ
กำรตื่นตัว (arousal)
เป็นภาวะที่บุ คคลพร้อมที่ จะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมที่จะคิด กล้ามเนื้อพร้อมจะ
เคลื่อนไหว นักกีฬาที่อุ่นเครื่องเสร็จพร้อมที่จะแข่งขัน หรือเล่นกีฬา องค์การทีมีบุคลากรที่มีความ
ตื่นตัวก็ย่อมส่งผลให้ทางานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์มีความตื่นตัว 3 ระดับ คือ
1. การตื่นตัวระดับสูงจะตื่นตัวมากไปจนกลายเป็นตื่นตกใจหรือตื่นเต้นเกิดไปขาดสมาธิ
2. การตื่นตัวระดับกลาง คือ ระดับตื่นตัวที่ดีที่สุด
3. การตื่นตัวระดับต่ามักจะทาให้งานเฉื่อยชา งานเสร็จช้า
จากการศึ กษาพบว่า ปั จจัย ที่ท าให้ บุค คลตื่นตั วมีทั้ ง สิ่ ง เร้าภายนอกและภายใน ได้แ ก่
ลักษณะส่วนตัวของบุคคลแต่ละคนที่มีต่างกันทั้งบุคลิกภาพ นิสัยและระบบสรีระของผู้นั้น
กำรคำดหวัง (expectancy)
เป็นการตั้งความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นของบุคคลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ผู้เรียน
คาดหวังว่าจะได้อักษรระดับ A ในการศึกษาประจาปีการศึกษานี้ การคาดหวังทาให้ ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา พยายามเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ในวิชาที่มี
การเรียนการสอน ซึ่งบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจผิดหวัง ก็ได้ สิ่ง ที่เกิดขึ้นกับสิ่ง ที่คาดหวัง มักไม่
ตรงกันเสมอไป ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าห่างกับสิ่งที่คาดหวังมากก็อาจจะทาให้ ผู้เรียนเกิดความคับข้องใจ
กัง วลใจ การคาดหวังก่ อให้เกิ ดแรงผลักดั นหรือเป็ น แรงจูง ใจที่ สาคั ญ ต่อ พฤติกรรม ถ้า หน่วยงาน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือ รือ ร้น ความตั้ง ใจ เพื่อ ให้ไ ด้รับความรู้และมี ส่วนร่วมกับ การจั ด
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การศึกษา ซึ่งจะทาให้มีผลการศึกษาที่ดีตามมาด้วย การยกระดับความตั้งใจของผู้เรียน เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาที่ดีจะเป็นประโยชน์ทั้งหน่วยงานและตัวผู้เรียน
กำรตั้งเป้ำหมำย (goal setting)
เป็นการกาหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายปลายทางของการกระทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ของบุ ค คลจั ด เป็ น แรงจู งใจจากภายในของบุ ค คลผู้นั้ น ในการท างาน ธุ รกิ จ ที่ มุ่ ง เพิ่ ม ปริ ม าณและ
คุณ ภาพควรมีการตั้งเป้าหมายในการท างานเพราะจะส่งผลให้การทางานมีแผนในการดาเนินการ
เหมือนเรือที่มีหางเสือ เพราะมีเป้าหมายชัดเจน
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสถำนกำรณ์
แรงจูงใจจะทาให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่สุดใน
แต่ละสถานการณ์ ที่แตกต่างกันออกไป พฤติกรรมที่เลือกแสดงนี้ เป็นผลจากลักษณะในตัวบุ คคล
สภาพแวดล้อม ดังนี้
1. ถ้าบุคคลมีความสนใจในสิ่ง ใดก็ จะเลื อ กแสดงพฤติ กรรม และมีค วามพอใจที่ จะท า
กิจกรรมนั้น ๆ รวมทั้งพยายามทาให้เกิดผลเร็วที่สุด
2. ความต้องการจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทาให้พฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
นั้น
3. ค่ า นิ ย มที่ เป็ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ต่ า ง ๆ เช่ น ค่ า นิ ย มทางเศรษฐกิ จ สั ง คม ความงาม
จริยธรรม วิชาการ เหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงขับของพฤติกรรมตามค่านิยมนั้น
4. ทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลต่อพฤติกรรมนั้น เช่น ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
ก็จะทางานด้วยความทุ่มเท
5. ความมุ่งหวังที่ต่างระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุ้นที่ต่างระดับกันด้วย คนที่ ตั้งระดับความ
มุ่งหวังไว้สูงจะพยายามมากกว่าผู้ที่ตั้งระดับความมุ่งหวังไว้ต่า
6. การแสดงออกของความต้ อ งการในแต่ ล ะสั ง คมจะแตกต่ า งกั น ออกไป ตาม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒ นธรรมของสังคมของตน ยิ่ งไปกว่านั้นคนในสังคมเดียวกัน ยัง มี
พฤติกรรมในการแสดงความต้องการที่ต่างกันอีกด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ของตน
7. ความต้องการอย่างเดียวกัน ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้
8. แรงจูงใจที่แตกต่างกัน ทาให้การแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได้
9. พฤติก รรมอาจสนองความต้อ งการได้ห ลาย ๆ ทางและมากกว่าหนึ่ ง อย่ างในเวลา
เดียวกัน เช่น ตั้งใจทางาน เพื่อไว้ขึ้นเงินเดือนและได้ชื่อเสียงเกียรติยศ ความยกย่องและยอมรับจาก
ผู้อื่น
สรุปได้ว่า แรงจูงใจของบุคคลมีที่มาและเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความต้องการ
แรงขับ ความคาดหวัง จากภายในร่างกาย และจากปัจจัยภายนอกที่เป็นสิ่งล่อใจที่มากระตุ้น สิ่งเร้า
หรือกระบวนการใด ๆ ที่ ทาให้ บุคคลเกิดความปราถนา ความต้อ งการ ความพึง พอใจ ที่ จะแสดง
พฤติกรรม หรือกระทาเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการที่มากระตุ้น หรือ ต่อสิ่งเร้านั้น ๆ เพื่อให้บรรลุ
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จุดประสงค์บางอย่างที่ต้องการ ดังนั้น การจูงใจให้บุ คคลเกิดพฤติกรรมจึง ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน
แรงจู ง ใจอย่ างเดี ย วกั น อาจท าให้ เกิ ด พฤติ ก รรมที่ ต่ างกั น แรงจู ง ใจต่ างกั น อาจเกิ ด พฤติ ก รรมที่
เหมือนกันก็ได้
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
1) ทฤษฎีแรงจูงใจของ อับ รำฮัม มำสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human
& Motivation) เป็นทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก โดยหลักการ
ดัง กล่าวได้อธิบายถึง ความต้องการของมนุษย์ เรียงลาดับตั้งแต่ลาดับขั้นต่าไปหาสูง (Hierarchy &
Needs) โดยแนวคิดของมาสโลว์ที่ได้กล่าวไว้ดังนี้
1. ความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด แต่สิ่ง ที่
มนุษย์ต้องการนั้นขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่เขามีอยู่แล้วเป็นอะไร เมื่อความต้องการใดของมนุษย์ได้รับการ
ตอบสนองแล้วจะมีความต้องการอื่นจะเข้ามาแทนที่ กระบวนการจะเป็นแบบนี้ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
และจะเริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
2. ปริมาณความต้องการ ความต้องการของมนุษย์ที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็น
สิ่ง จูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการที่ ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็น แรงจูงใจของ
พฤติกรรม
3. ลาดับขั้นความต้องการ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลาดับขั้นความสาคัญ
นั่ น ก็ คือ เมื่ อ ความต้อ งการระดั บ ต่ า ได้ รั บ การตอบสนองแล้ว ความต้ อ งการระดั บ สู ง ก็ จ ะมี ก าร
เรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที
4. มาสโลว์ได้แบ่ง ลาดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้
4.1 ต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการพื้น ฐานเพื่ อ
ความอยู่รอดของชีวิต หรือเรียกอีกอย่างว่า Basic needs ได้แก่ ความต้องการปัจจัยสี่ และความ
ต้องการทางเพศ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่มีพลังมากที่สุดเพราะเป็นความต้องการที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
กรณีที่เราพบกันได้บ่อย เช่น แม่ขโมยอาหารให้ลูกเพราะไม่มีเงินซื้อ ซึ่งการกระทาดังกล่าวเกิดจาก
แรงผลั ก ดั น ในความต้ อ งการขั้ น แรก นอกจากนี้ ถ้ า ความต้ อ งการในขั้ น แรกนั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การ
ตอบสนอง ก็ยากที่จะพัฒ นาไปสู่ความต้องการลาดับขั้นอื่น ๆ ได้ เพราะบุคคลเหล่านี้จะใช้สติและ
สมาธิไปกับการหาสิ่งพื้นฐานในการเอาชีวิตรอด
4.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า
ความต้องการทางด้านร่างกาย เช่น ความปลอดภัยในชีวิต ต้องการความมั่นคงในการทางาน ความ
ต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครอง เป็นต้น ถ้าหากบุคคลนั้นไม่ได้รับการตอบสนองในขั้นนี้จะรู้สึก
หวาดระแวง หวาดกลัว และเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตของตนเอง
4.3 ความต้องการด้านสังคม (Social needs) มนุษย์เป็นสัตว์สังคมประเภทหนึ่งที่มี
ความต้ อ งการที่ จ ะได้ รับ ความรัก และการยอมรั บ (Love and belongingness needs) เป็ น แรง
กระตุ้นของการให้และการได้รับซึ่งความรัก การเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ และได้การยอมรับ เป็นต้น
โดยเราจะเห็นได้ว่ายิ่งคนที่ผ่านความต้องการในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ได้แล้ว ก็จะมองหาหนทางเข้า
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สังคมมากยิ่งขึ้น เช่น บุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือกลุ่มไฮโซจะเข้าสังคมเพื่อหาเครือข่ายมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีเงินในการได้รับปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอแล้ว และมีความมั่นคงเพียงพอ รวม
ไปถึงมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตที่ปลอดภัย ทาให้ไม่จาเป็นต้องมานั่งคิดถึงการหาปัจจัยพื้นฐาน และความ
ปลอดภัยอีกต่อไป ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จึงปรารถนาเครือข่าย และความสัมพันธ์ (Connection) ที่มี
ประโยชน์กับตนเอง
4.4 ความต้ อ งการการยกย่ อ ง (Esteem needs) เมื่ อ ได้ เข้ า กลุ่ ม ทางสั ง คมแล้ ว
มนุษย์ย่อมต้องการได้รับการยกย่องส่วนตัว (Self-esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ
(Status) จากสังคมต่อไปอีก ตลอดจนเป็นความพยายามที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น
มากยิ่งขึ้น ทั้งอยากให้ผู้คนเคารพนับถื อในความสาเร็จ ความรู้ ศักดิ์ศรี และความสามารถของตน
บุคคลที่มาถึงขึ้น ตอนนี้ เป็ นผู้ที่ มีสถานะที่ ดี และมีชื่อเสียงในสั งคม ลาดับ ความต้องการขั้น ที่ 4 นี้
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้
4.4.1 ความต้องการนับถือในตนเอง (Self-Esteem) เนื่องด้วยทุกคนต้องการที่มี
ความเชื่อมั่นในตนเองเห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถประสบความสาเร็จได้
4.4.2 ความต้ อ งก ารได้ รั บ การยก ย่ อ งนั บ ถื อ จากผู้ อื่ น (Esteem from
others) โดยปกติคนเราต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง และการยอมรับจากผู้อื่น เพื่อให้ตนเองรู้สึกว่า
ได้รับความเชื่อมั่นจากบุคคลอื่น
4.5 ความต้ องการประสบความสาเร็จสูง สุดในชี วิต (Self-actualization needs)
เป็นจุดสูงสุดของความต้องการที่ได้ถูกอธิบายโดยมาสโลว์ ซึ่งถ้าใครได้บรรลุความต้องการในขั้นนี้ได้
จะได้ รับการยกย่ องว่าเป็ นบุ คคลพิ เศษ หรือ บุค คลที่ ประสบความส าเร็จในชีวิ ต เช่ น นัก ร้องหรือ
นักแสดงที่มีชื่อเสียง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นต้น อันเป็นการบรรลุจุดสูงสุดของศักยภาพของ
บุคคลนั้น
นอกจากนี้ มาสโลว์ได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจเบื้องต้น กับแรงจูงใจระดับสูงซึ่ง
เป็นลาดับของแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นตามลาดับจากทฤษฎีแรงจูงใจ 5 ขั้น โดยได้แบ่งแรงจูงใจของมนุษย์
ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ นั่นก็คือ แรงจูงใจเบื้องต้น (deficit motive) และแรงจูงใจระดับสูง (growth
motive) ซึ่งมีผลต่อการกระตุ้นพฤติกรรม และจิตใจของคนส่วนใหญ่ดังนี้
1. แรงจู ง ใจเบื้ อ งต้ น (Deficit motive or Deficiency motive) แรงจู ง ใจเบื้ อ งต้ น เป็ น
แรงจูงใจที่อยู่ในลาดับต่าซึ่งเกี่ยวข้องกับสรีรภาพและความต้องการพื้นฐาน เช่น ความอยู่รอด และ
ความปลอดภัย จุดมุ่งหมายของแรงจูงใจชนิดนี้ก็คือ การขจัดไม่ให้ร่างกายของมนุษยฺเกิดความตึง
เครียดจากสภาพการขาดแคลน เช่น ความหิว ความกระหาย ความหนาว ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ใน
สภาพการณ์นี้แรงจูงใจเบื้องต้นจะทาให้เกิดแรงขับพฤติกรรม ลักษณะของแรงจูงใจเบื้องต้นทาให้เกิด
แรงจูงใจเบื้องต้น 5 ประการดังนี้
1.1 การขาดแรงจูงใจเบื้องต้นทาให้บุคคลเกิดความเจ็บป่วยไม่สบาย เช่น ความหิว
ถ้ามนุษย์ไม่ได้รับประทานอาหาร เขาก็จะเกิดความเจ็บป่วย
1.2 การเกิดขึ้นของแรงจูงใจเบื้องต้นจะป้องกันมิให้เกิดความเจ็บป่วย เช่น เมื่อหิวถ้า
เรารับประทานอาหารอย่างเหมาะสมเราก็จะไม่เกิดความเจ็บป่วย
1.3 แรงจูงใจเบื้องต้นจะซ่อมแซมและรักษาความเจ็บป่วย หมายความว่าไม่มีสิ่งใดๆ

17

ที่จะรักษาความอดอยากได้เหมือนอาหาร
1.4 ภายใต้ความซับซ้อนของสภาพการณ์ที่ให้บุคคลเลือกได้โดยอิสระแรงจูงใจ
เบื้องต้นจะได้รับการเลือกจากบุคคลที่ขาดแคลนมากกว่าคนที่ได้รับความพึงพอใจแล้ว เช่น คนที่อด
อยากย่อมเลือกอาหารมากกว่าเรื่องเพศ
1.5 คนที่มีสุขภาพดีพฤติกรรมของเขาจะไม่ถูกควบคุมโดยแรงจูงใจเบื้องต้นทั้งนี้
เพราะ คนที่มีสุขภาพดีก็เนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ต้องการอย่างพอเพียง ดังนัน้ พฤติกรรมของ
เขาก็จะไม่ถูกควบคุมโดยการแสวงหาอาหาร
2. แรงจู ง ใจระดั บ สู ง (Growth motive) แรงจู ง ใจระดั บ สู ง นี้ จ ะตรงข้ า มกั บ แรงจู ง ใจ
เบื้องต้น เพราะเป้าหมายของแรงจูงใจชนิดนี้เป็นเป้าหมายระยะไกลซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังที่ติดตัวมาแต่
กาเนิดเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคล จุดประสงค์ของแรงจูงใจระดับสูงก็คือการปรับปรุงความ
เป็นอยู่โดยการเพิ่มพูนประสบการณ์ ซึ่งไม่เหมือนกับแรงจูงใจเบื้องต้นเพราะแรงจูงใจเบื้องต้นเกิดขึ้น
เพื่ อลดหรือ เพิ่ ม ความตึ งเครี ยด แรงจู ง ใจระดั บ สูง จะแสดงออกอย่ างเด่ นชั ดภายหลั ง ที่ แรงจูง ใจ
เบื้ องต้ น ได้ รับ ความพึ งพอใจแล้ ว หลั ง จากที่ มาสโลว์ไ ด้ อธิ บายถึ ง แรงจู ง ใจเบื้ อ งต้น และแรงจู ง ใจ
ระดับสูงแล้ว เขาได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องแรงจูงใจระดับสูง ซึ่งเป็นเสมือนสัญชาตญาณหรือเป็นสิ่งที่ติดตัว
มาแต่กาเนิด เช่นเดียวกับแรงจูงใจเบื้องต้น และแรงจูงใจระดับสูง ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองจน
เกิดความพึงพอใจแล้ว ก็จะรักษาสภาพและพัฒนาให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า
บุคคลอาจเกิดความเจ็บป่วยทางจิต (psychologically sick) เป็นความเจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากความ
ล้มเหลวในการบรรลุถึงความสมบู รณ์ หรือ ความเจริญ ก้ าวหน้า มาสโลว์เรียกความเจ็บป่ วยนี้ ว่า
“metapathologies” ซึ่ งเป็น สภาพของจิต ใจที่ มีอ าการเฉยเมย (apathy) มีความผิด ปกติท างจิ ต
(alienation) เศร้าซึม (depress) เป็นต้น ความคับข้องใจของแรงจูงใจระดับสูง และความเจ็บป่วย
ทางจิตได้แสดงดังต่อไปนี้
2.1 แรงจูงใจระดับสูง ค่านิยมของแรงจูงใจระดับสูง – ความเจ็บป่วยทางจิต
2.2 ความซื่อสัตย์ – ความรู้สึกไม่ไว้วางใจ ความรู้สึกสงสัย
2.3 ความสวยงาม – จิตใจแข็งกระด้าง ไม่มีรสนิยม รู้สึกโดดเดี่ยว และเศร้าหมอง
2.4 ความเป็นเอกลักษณ์ – สูญเสียความรู้สึกที่มีต่อตัวเองและความเป็นเอกัตบุคคล
2.5 ความสมบูรณ์แบบ – สิ้นหวัง ขาดจุดหมายในการทางาน มีความสับสน
2.6 ความยุติธรรม – มีความโกรธ ไม่เคารพกฎหมาย เห็นแก่ตัว
2.7 ความสนุกสนาน – เคร่งเครียด เศร้าซึม ขาดความมีชีวิตชีวา ไม่รื่นเริง
2.8 ความดีงาม – ความรู้สึกเกลียดชัง แสดงความรังเกียจ ไว้วางใจตนเอง
2.9 ความรู้สึกง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน – ความซับซ้อนมากเกินไปมีความสับสน งุนงง
สรุปได้ว่า แรงจูงใจของมนุษย์ เกิดจากการที่มนุ ษย์ มีความต้องการที่ ไม่สิ้นสุด เริ่มจาก
ความต้องการระดับต่าไปหาความต้องการระดับสูง หากความต้องการใดๆได้รับการตอบสนองแล้วจะ
มีความต้องการอื่นที่สูงกว่าเข้ามาแทนที่เสมอ การที่จะสนองตอบความต้องการดังกล่าวทาให้มนุษย์
เกิดปัจจัยแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการ ได้แก่ แรงจูงใจ
เบื้องต้นที่ เป็น แรงจูงใจในลาดับต่าเกี่ยวข้องกับ สรีรภาพและความต้องการพื้น ฐาน และแรงจู งใจ
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ระดับสูง คือ การปรับปรุงความเป็นอยู่โดยการเพิ่มพูนประสบการณ์ ซึ่ง จะแสดงออกอย่างเด่นชัด
ภายหลังที่แรงจูงใจเบื้องต้นได้รับความพึงพอใจแล้ว
2) ทฤษฎีกำรจูงใจของ (Herzberg’s The Motivator Dissatisfaction Theory)
Herzberg (1959, p. 113) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเจตคติต่อการทางานของวิศวกรและนักบัญชี
แล้ว สรุปได้ว่า คนที่ปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่ง Herzberg ได้ แสดงให้ เห็ น ถึ งความต้ องการของคนในการท างาน คื อ ประการแรกเป็ น ความ
ต้องการหลีกเลี่ยงความไม่พอใจ สภาพแวดล้อมของงาน เรียกว่า ปัจจัยค้าจุน ความต้องการประการที่
สอง เป็นความต้องการที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความสามารถเขาแสวงหาความก้าวหน้า เรียกว่า ปัจจัย
เกื้อหนุน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถจาแนกองค์ประกอบได้ดังนี้
1. ปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจ มี ค วามสั ม พั น ธ์ โดยตรงกั บ
แรงจูงใจภายในที่เกิดจากการทางาน ได้แก่
1.1 ความสาเร็จในงาน หมายถึง ความรู้สาเร็จ และปลาบปลื้มในผลสาเร็จของงาน
เมื่อเขาได้ทางานหรือสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นสาเร็จ ปัจจัยนี้นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ
ที่สุด
1.2 การยกย่องนับถือ หมายถึง การได้รับการยกย่อง
1.3 ลักษณะของงาน หมายถึง ลักษณะงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ งานที่
ต้องประดิษฐ์ คิดค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ทาให้ผู้ปฏิบัติเกิดความพึงพอใจ
1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสแก่ผู้ทางานได้รับผิดชอบ
ต่อการทางานของตนอย่างเต็มที่ โดยไม่จาเป็นต้องตรวจสอบหรือควบคุมมากจนเกินไป
1.5 ความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ ตาแหน่งให้สูงขึ้น รวมถึง
โอกาสที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการทางานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการทางานด้วย
2. ปัจจัยค้าจุน ปัจจัยค้าจุนนี้เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับสิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากภาวการณ์ทางาน ได้แก่
2.1 นโยบายและการบริหาร หมายถึง การทางานซ้าซ้อนกัน การแก่งแย่งอานาจและ
การดาเนินการที่ขาดความเป็นธรรม ตลอดจนการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพ
2.2 วิ ธีก ารบั งคับ บั ญ ชา หมายถึง ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาขาดความรู้ค วามสามารถในการ
ปกครอง มีคติไม่ยุติธรรม รวมทั้งไม่สามารถเป็นผู้นาทางวิชาการและเทคโนโลยีได้
2.3 สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญ ชา หมายถึง การที่ต่างคนต่างทางาน โดยไม่คานึงถึง
กันและไม่ให้ความสนิทสนมกันกับผู้ร่วมงาน
2.4 สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การที่ต่างคนต่างทางาน โดยไม่คานึงถึง
มิตรภาพ มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่น
2.5 สภาพการทางาน หมายถึง สิ่ง แวดล้อมต่าง ๆ ในการท างานไม่เหมาะสม เช่ น
สถานที่ตั้งหน่วยงานไม่ดี ไม่มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการทางาน ปริมาณงานมีมากหรือน้อย
เกินไป
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2.6 รายได้ หมายถึ ง เงิ น เดื อ นที่ ไ ด้ รั บ อยู่ ในปั จ จุ บั น รวมค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า พาหนะ
เดินทาง ค่าช่วยเหลือครู ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยกันดาร และเงินตอบแทนประเภทอื่น ๆ ที่พึงได้รับ
ตามสิทธิ์ดังกล่าวมาแล้ว ปัจจัยในการทาให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัย
ของ Herzberg ท าให้ เราสามารถเข้ า ใจว่ า สิ่ ง ที่ ท าให้ บุ ค คลมี ค วามรู้ สึ ก ต่ อ หน่ ว ยงานเป็ น ปั จ จั ย
เกื้อหนุนและตัวแปรที่มีผลทาให้บุคคลรู้สึกดีต่อหน่วยงานที่เขาอยู่ ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยค้า
จุนจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้มีผู้อยากเข้ามาทางานหรือมาใช้บริการในหน่วยงานนั้น
สรุ ป ได้ ว่ า บุ ค คลสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น หากผู้ บ ริ ห าร
หน่วยงานสามารถนาปัจจัยจูงใจที่เสริมสร้างความปรารถนา ความตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ด้วยปัจจัย ค้าจุนอย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันต้องจัดหาให้มีปัจจัยเกื้อหนุน ควบคู่กัน เพื่อให้ผู้ผฏิบัติ
งานเกิดความรู้สึกพึงพอใจในหน้าที่การงาน อันมีส่วนช่วยให้เขาทางานและให้บริการด้วยความขยัน
ขันแข็งและรับผิดชอบในงานมากยิ่งขึ้น
3) ทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG Theory)
เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (Clayon Alderfer) ได้เสนอทฤษฎีว่าด้วยความต้อ งการของ
มนุษย์ขึ้นมาเรียกว่า ทฤษฎี อี.อาร์ จี (ERG Theory) ซึ่งคลายคลึงกับแนวคิดของมาสโลว์ แต่เขาได้
แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ความต้องการเพื่อดารงชีพ (Existence needs :E) เป็นความต้องการที่จาเป็นในการ
อยู่รอดของชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้า ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
ค่าตอบแทนและประโยชน์ เกื้อ กู ลต่ าง ๆ ความต้ อ งการเพื่ อด ารงชีพ นี้ เที ย บได้ กั บ ความต้ องการ
ทางด้านร่างกายและความต้องการทางด้านความปลอดภัยของมาสโลว์นั่นเอง
2. ความต้ อ งการด้ า นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม (Relatedness needs :R) เป็ น ความ
ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับสังคมรอบด้าน เช่น เพื่อนร่วมงาน ผู้บัง คับบัญ ชา ผู้ใต้บังคับบัญ ชา
การได้รับการยอมรับยกย่องจากผู้อื่น ต้องการเป็นผู้นา เป็นหัวหน้า เป็นผู้ตาม ความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมนี้ ถ้าเทียบกับความต้องการที่มาสโลว์กาหนดไว้ ก็คือ ความต้องการสังคมและ
ความรัก
3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth needs :G) เป็นความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ต้องการเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม บุกเบิก และใช้ศักยภาพของตนเองที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูง สุด ความต้องการประเภทนี้เหมือนกับ ความ
ต้องการความสาเร็จสมหวังในชีวิตของมาสโลว์
ทฤษฎี ERG นี้จะมีข้อสมมติฐาน 3 ประการ เป็นกลไกสาคัญ คือ
1. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง นั่นคือ หากความต้องการระดับใดได้รับการ
ตอบสนองน้อย ความต้องการประเภทนั้นจะมีอยู่สูง ตัวอย่างเช่น ถ้าเจ้าหน้าที่ได้รับการตอบสนอง
ด้านเงินเดือนน้อยเกินไป ความต้องการด้านเงินเดือนก็จะยังมีอยู่สูง
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2. ขนาดความต้องการ ถ้าหากความต้องการประเภทที่อยู่ต่ากว่า (เช่น ความต้องการ
เพื่อดารงชีพ) ได้รับการตอบสนองมากพอแล้ว ก็ยิ่งจะทาให้ความต้องการประเภทที่อยู่สูงกว่า (เช่น
ความต้องการความเจริญก้าวหน้า) มีมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าหัวหน้ากลุ่มงานได้รับการตอบแทน
ด้านค่าจ้างแรงงานและอื่น ๆ (ความต้อ งการเพื่ อดารงชีพ ) มากพอแล้ ว หัวหน้ากลุ่ม งานคนนั้น ก็
จะต้องได้รับการยอมรับและนับถือจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (ความสัมพันธ์ทางสังคม)
3. ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ถ้าหากความต้องการประเภทที่อยู่สูงมาก
อุปสรรคติดขัดได้รับการตอบสนองน้อยก็จะทาให้ความต้องการประเภทที่อยู่ต่าลงไปมีความสาคัญ
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าหัวหน้ากลุ่มงานไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนไปทางานใหม่ที่ท้าทายหรือรับตาแหน่ง
ใหม่ (ความเจริญก้าวหน้า) เมื่อเป็นเช่นนั้นหัวหน้ากลุ่มงานคนนี้ก็จะหันมาสนใจและต้องการที่จะ
ได้รับความอบอุ่นสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง (ความสัมพันธ์ทางสังคม)
ทฤษฎี E.R.G. ของ Alderfer มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ ทฤษฎี แ รงจู ง ใจของมนุ ษ ย์ ข อง
Maslow ที่ว่า ความต้องการที่ยังไม่ตอบสนองจะจูงใจบุคคลและเห็นด้วยว่า โดยทั่วไปบุคคลจะก้าว
ขึ้นไปตามลาดับของความต้องการจากระดับต่ากว่าก่อนความต้องการระดับสูง เมื่อความต้องการ
ระดับต่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับต่าจะมีความสาคัญ น้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม
ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง บุคคลอาจจะกลับมายังความต้องการระดับต่าได้ เช่น บุคคลที่คับข้องใจ
ภายใน การตอบสนองความต้ อ งการการเจริ ญ เติ บ โต อาจจะถู ก ใจให้ ต อบสนองความต้ อ งการ
ความสัมพันธ์ที่ต่าลงมา จึงทาให้ทฤษฎีนี้มีทั้ง ส่วนเหมือนและส่วนต่างกับทฤษฎีความต้องการของ
Maslow (วุฒิพล สกลเกียรติ, 2546, หน้า 193-194)
4) ทฤษฎีควำมคำดหวังของ Vroom
ทฤษฎีความคาดหวังถูกนาเสนอโดย Victor Vroom (1964) ได้เสนอรูปแบบของความ
คาดหวังในการทางานซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการ
ท างานโดย Vroom มี ค วามเห็ น ว่ า การที่ จ ะจู ง ใจให้ พ นั ก งานท างานเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น จะต้ อ งเข้ า ใจ
กระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนจะทางานเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ
เขาจะคิดว่าจะได้อะไรจากการกระทานั้นหรือการคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อเขาได้แสดงพฤติกรรม
บางอย่างในกรณีของการทางาน พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่าการกระทานั้น
นาไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขามีความพึงพอใจ เช่น เมื่อทางานหนักขึ้นผลการปฏิบัติงานของเขาอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นทาให้เขาได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งและได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ค่าจ้างกับ
ตาแหน่งเป็นผลของการทางานหนักและเป็นรางวัลที่เขาต้องการเพราะทาให้เขารู้สึกว่าได้รับการยก
ย่องจากผู้อื่นมากขึ้น แต่ถ้าเขาคิดว่าแม้เขาจะทางานหนักขึ้นเท่าไรก็ตามหัวหน้าของเขาก็ไม่เคยสนใจ
ดูแลยกย่องเขาจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง เขาก็ไม่เห็นความ
จาเป็น ของการท างานเพิ่ มขึ้ น ความรุน แรงของพฤติก รรมที่จ ะทางานขึ้ นอยู่กับ การคาดหวัง ที่จ ะ
กระทาตามความหวังนั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลัพธ์ที่จะได้รับซึ่งจะมีเรื่องของการดึงดูดใจ การ
เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน และการเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามโดยทฤษฎีนี้จะเน้นเรื่อง
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ของการจ่ายและการให้รางวังตอบแทนเน้ นในเรื่องพฤติกรรมที่ค าดหวังเอาไว้ต่ อเรื่องผลงาน ผล
รางวัลและผลลัพธ์ของความพึงพอใจต่อเป้ าหมายจะเป็นตั วก าหนดระดับของความพยายามของ
พนักงาน
Vroom ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวัง ในการทางานเรียกว่า VIE Theory ซึ่งได้รับ
ความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทางาน
V = Valance หมายถึง ระดั บ ความรุ น แรงของความต้ อ งการของบุ ค คลในเป้ าหมาย
รางวัลคือคุณค่าหรือความสาคัญของรางวัลที่บุคคลให้กับรางวัลนั้น
I = Instrumentality หมายถึง ความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ (Outcomes) หรือรางวัล
ระดับที่ 1 ที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ 2 หรือรางวัลอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็น การรับรู้ในความสัมพัน ธ์ของ
ผลลัพธ์ที่ได้ (เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน)
E = Expectancy ได้แก่ ความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ของการได้ซึ่งผลลัพธ์หรือรางวัล
ที่ต้องการเมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง (การเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม)
ตามหลั กทฤษฎี ความคาดหวัง จะแย้ ง ว่า ผู้ บริห ารจะต้อ งพยายามเข้าไปแทรกแซงใน
สถานการณ์การทางาน เพื่อให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการทางาน คุณลักษณะที่ใช้เป็นเครื่องมือ
และคุณค่าจากผลลัพธ์สูงสุด ซึ่งจะสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ขององค์การด้วยโดย
1. สร้ า งความคาดหวั ง โดยมี แ รงดึ ง ดู ด ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี
ความสามารถ ให้ ก ารอบรมพวกเขา ให้ ก ารสนั บ สนุ น พวกเขาด้ ว ยทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น และระบุ
เป้าหมายการทางานที่ชัดเจน
2. ให้ เกิ ด ความเชื่ อ มโยงรางวั ล กับ ผลงาน โดยผู้บ ริห ารควรก าหนดความสั ม พั น ธ์
ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับรางวัลให้ชัดเจน และเน้นย้าในความสัมพันธ์เ หล่านี้โดยการให้รางวัลเมื่อ
บุคคลสามารถบรรลุผลสาเร็จในการปฏิบัติงาน
3. ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม ซึ่งเป็นคุณค่าจากผลลัพธ์ที่
เขาได้รับ ผู้บริหารควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคล และพยายามปรับการให้รางวัลเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานเพื่อเขาจะได้รู้สึกถึงคุณค่าของผลลัพธ์ที่เขาได้รับจากความ
พยายามของเขา
มีการแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. รางวัลภายนอก (Extrinsic rewards) เป็ น รางวัลที่ น อกเหนื อจากการทางาน
เช่น การเพิ่ มค่าตอบแทน การเลื่อ นตาแหน่ง หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ (Schermerhorn,
Hunt and Osborn 2003 : 118) หรือเป็นผลลัพธ์ของการทางานซึ่งมีคุณค่าเชิงบวกที่ให้กับบุคคลใน
การทางาน
2. รางวั ล ภายใน (Intrinsic rewards) เป็ น รางวั ล ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงาน
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความท้าทาย หรือเป็นผลลัพธ์ของการทางานที่มีคุ ณค่าเชิงบวก ซึ่ง
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บุ ค คลได้ รั บ โดยตรงจากผลลั พ ธ์ข องการท างาน ตั ว อย่ างเช่ น ความรู้ สึ ก ของความส าเร็ จ ในการ
ปฏิบัติงานที่ความ ท้าทาย
แนวทางในการจัดสรรรางวัลภายนอก มีดังนี้
1. ระบุถึงพฤติกรรมที่พึงพอใจให้ชัดเจน
2. ธารงรักษาการให้รางวัลที่มีศักยภาพที่จะช่วยให้เกิดการเสริมแรงเชิงบวก
3. คิ ด เสมอว่ าบุ ค คลจะมี ค วามแตกต่ างกั น จึ ง ต้ อ งให้ รางวั ล ที่ มี คุ ณ ค่ าเชิ ง บวก
สาหรับแต่ละบุคคล
4. ให้แต่ละบุคคลรู้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้รางวัลที่ต้องการ
กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติงาน
5. การจัดสรรรางวัลให้อย่างทันทีทันใดเมื่อเกิดพฤติกรรมที่พึงพอใจ
6. จัดสรรรางวัลให้ตามตารางที่กาหนดเพื่อให้เกิดการเสริมแรงเชิงบวก
5) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แมคคลีแลนด์ McClelland
ทฤษฎี เน้ น อธิ บ ายการจู ง ใจของบุ ค คลที่ ก ระท าการเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความต้ อ งการ
ความสาเร็จมิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระทาของเขา ซึ่งความต้องการความสาเร็จนี้ในแง่ของ
การทางานหมายถึงความต้องการที่จะทางานให้ดีที่สุดและทาให้สาเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อตนทา
อะไรสาเร็จก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทางานอื่นสาเร็จต่อไป หากองค์การใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์จานวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว
ในช่ ว งปี ค.ศ. 1940 นั ก จิ ต วิ ท ยาชื่ อ David l. McClelland ได้ ท าการทดลองโดยใช้
แบบทดสอบการรับ รู้ ของบุ ค คล (thematic apperception test (tat) เพื่ อ วัด ความต้ อ งการของ
มนุษย์ โดยแบบทดสอบ TAT เป็นเทคนิคการนาเสนอภาพต่าง ๆ แล้วให้บุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
สิ่งที่เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยของแมคคลีแลนต์ได้สรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมี
ความต้องการ 3 ประการที่ได้จากแบบทดสอบ TAT ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะเข้าใจถึง
พฤติกรรมของบุคคลได้ ดังนี้
1. ความต้องการความสาเร็จ (need for achievement (nach) เป็นความต้องการที่จะ
ท าสิ่ งต่ า ง ๆ ให้ เต็ ม ที่ แ ละดี ที่ สุด เพื่ อ ความส าเร็จ จากการวิจั ย ของ McClelland พบว่ า บุ ค คลที่
ต้องการความสาเร็จ (nach) สูง จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย และต้องการได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความชานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง
และกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว
2. ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation (naff) เป็นความต้องการการยอมรับ
จากบุคคลอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น บุคคลที่ต้องการ
ความผูกพันสูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
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3. ความต้องการอานาจ (need for power (npower) เป็นความต้องการอานาจเพื่อมี
อิทธิพลเหนือผู้อื่น บุคคลที่มีความต้องการอานาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทาให้ตนมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่น ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็นผู้นา ต้องการทางานให้เหนือกว่า
บุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอานาจมากกว่าการทางานให้มีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักต้องการจะทางานในลักษณะ
3 ประการ ดังนี้
1) งานที่เปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบเฉพาะส่วนของเขา และเขามีอิสระที่จะตัดสินใจ
และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
2) ต้องการงานที่มีระดับยากง่ายพอดี ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปกว่าความสามารถของเขา
3) ต้ อ งการงานที่ มี ค วามแน่ น อนและต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สร้ างผลงานได้ แ ละท าให้ เขามี
ความก้าวหน้าในงานเพื่อจะพิสูจน์ตนเองถึงความสามารถของเขาได้
นอกจากงานในลักษณะดังกล่าวแล้ว แมคคลีแลนต์ ได้พบว่า ปัจจัยที่สาคัญอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ คือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับงานที่เขาทาด้วย
จากที่ ก ล่ า วมานี้ สรุ ป ได้ ว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ะต้ อ งมี ก ระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้สอนควรมีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ ที่ชัดเจน และการ
จัดการเรียนรู้ จะประสบผลสาเร็จได้ดีผู้สอนต้องมีทั้งความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ เข้าใจถึง
ลักษณะความต้องการของผู้เรียนและหาวิธีการเพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นความต้องการมีส่วนร่วม
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความต้อ งการ ความคาดหวัง เกิดความกระตือ รือร้ น ความมุ่ง มั่น เกิ ด
แรงจูงใจในการการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการและบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดการเรียนการสอน
2.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณัฐธิดา ลวานนท์ และคณะ (2560) ศึกษาวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการเรียนแพทย์ของนิสิต
แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาแรงจูงใจใน
การเรียนแพทย์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเรียนแพทย์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิธีการวิจัย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 6
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่มีสถานภาพความเป็นนิสิตอยู่ในปีการศึกษา 2558
ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยสามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิ ติ ได้ จ านวน 870 ราย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจั ย เป็ น แบบสอบถาม แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามวัดภาวะสุขภาพจิต (Depression
Anxiety Stress Scales: DASS-21) และ 3) แบบสอบถามวั ด แรงจู ง ใจในการเรี ย นแพทย์ (The
Strength of Motivation for Medical School-Revised: ผลการศึ ก ษา นิ สิ ต แพทย์ ส่ ว นใหญ่ มี
แรงจูงใจด้านความเต็มใจในการเสียสละอยู่ในระดับกลาง ด้านการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นอยู่
ในระดับปานกลาง และด้านความมั่นคงอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียน
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แพทย์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีที่กาลังศึกษา โครงการที่เข้าศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม
ลักษณะที่พักปัจจุบันที่ใช้เวลาพักอาศัยในแต่ละสัปดาห์มากที่สุด รายได้เฉลี่ย การออกกาลังกาย การ
อ่านหนังสือเรียนโดยเฉลี่ยต่อวันในช่วงเปิดเทอม การที่รู้สึกว่าได้พักผ่อนอย่างแท้จริงโดยไม่นับเวลา
นอน การทากิจกรรมนอกหลักสูตร ความรู้สึกอยากเป็นแพทย์ในระดับชั้นการเรีย นต่าง ๆ เหตุผลที่มี
อิท ธิพลต่อ การตัด สิน ใจเลือกเข้าศึ กษาคณะแพทย์ ศาสตร์ และภาวะสุขภาพจิต ปัจ จัยที่ สามารถ
ทานายแรงจูงใจในการเรียนแพทย์โดยรวม ได้แก่ ชั้นปีที่กาลังศึกษา (2) การใช้เวลาอ่านหนังสือโดย
เฉลี่ยต่อวันในช่วงเปิดเทอมและการทากิจกรรมนอกหลักสูตร (นานๆ ครั้ง) สรุปผลการวิจัย มีหลาย
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียนแพทย์ ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยชั้นนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอนตามแนวทางแพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
ร้อยตรี อิสระพันธ์ ชวันกุล (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่
5 ในกรุงเทพมหานครที่จะตัดสินใจเข้ารับราชการทหาร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของ นศท.
ชั้นปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร ที่จะตัดสินใจเข้ารับราชการทหารและเพื่อศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้ารับราชการทหารของ นศท. โดยจะศึกษาจาก นศท. ทั้งชายและหญิง
ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 5 ที่เข้ารับการฝึก ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกาลังสารอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ค่าอัตราส่วนร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลโดย สรุปผล
การศึกษา พบว่า นศท. ชั้นปีที่ 5 เป็นชาย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลนี้มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจ
เข้ารับราชการทหาร เพื่อหาอาชีพที่มีรายได้มั่นคง เป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ ผลการศึกษาด้า น
แรงจูงใจภายในและภายนอกที่จะตัดสินใจเข้ารับราชการทหาร พบว่าแรงจูงใจภายในที่ นศท. คิดว่า
การเข้ารับราชการทหารนั้น เป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี กับแรงจูงใจภายนอกที่ นศท. คิดว่าการ
เข้ารับราชการทหารนั้น มีโอกาสได้ฝึกหลักสูตรและประดับเข็มแสดงความสามารถทางทหารและ
โอกาสอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถของตัวเองแต่ในเรื่องของ เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ยังเป็น
แรงจูงใจไม่มากนัก เนื่องจากรายได้ที่ได้นั้นยังคงไม่เพียงพอในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ซึ่ง
แรงจูงใจภายนอกในด้านนี้ นศท. ยังให้ความสาคัญ ในระดับปานกลางเพี ย งเท่านั้น ข้อ เสนอแนะ
กองทัพควรมีการพิจารณาปรับปรุงอัตราเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงให้ เหมาะสมกับสภาวะค่าครองชีพและ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้สิทธิต่างๆ ที่นักศึกษาวิชาทหาร ตัดสินใจเข้ารับราชการทหาร ตามที่
มีอยู่นั้นควรจะได้รับการตอบสนองให้เป็นไปตามสิทธิ์ที่ได้จั ดวางไว้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการตัดสินใจเข้า
รับราชการทหารมากขึ้น
ว่าที่ร้อยตรีหญิ ง อาจารียา รักษ์คิด (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเข้าเรียนวิชา
ทหารและการถ่ายทอดทางสังคมสู่วิชาชีพทหาร : กรณีศึกษานักศึกษาวิชาทหารหญิง ศูนย์การกาลัง
สารอง กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
1. ทาความเข้าใจแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารหญิงทั้งก่อนที่
จะเข้าสู่การเป็นนักศึกษาวิชาทหารหญิงและเมื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพทหาร
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2. เพื่อทาความเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของนักศึกษาวิชาทหารหญิงทั้งใน
ด้านของตัวแทนในการถ่ายทอด เนื้อหาที่ถ่ายทอด วิธีการถ่ายทอด
3. เพื่อศึกษาผลของการถ่ายทอดทางสัง คมจากการศึกษาวิชาทหารจากมุม มองของ
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารหญิ ง ที่ ก าลั งศึ ก ษาวิช าทหารและจากมุ ม มองของผู้ ผ่ า นการศึ ก ษาวิ ช าทหาร
ผลการวิจัย พบว่าบุคคลเพศหญิงตัดสินใจเรียนวิชาทหารมาจากเงื่อนไขภายในบุคคลที่เกิดจากความ
ต้ อ งการที่ จ ะลดความรู้ สึ ก น้ อ ยเนื้ อ ต่ าใจจากเพศสรี ร ะ ต้ อ งการสวมเครื่อ งแบบทหาร ต้ อ งการ
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ต้องการที่จะเรียนรู้วิชายุทธวิธีการต่อสู้เอาไว้เป็นวิชาป้องกันตัว ต้องการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต้องการมียศทางทหาร ต้องการประกอบอาชีพทหารในอนาคต ต้องการ
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ต้องการตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นและสังคม ส่วนแรงจูงใจที่ทา
ให้เกิดการตัดสินใจเรียนวิชาทหารพบว่ามาจากเงื่อนไขภายนอกบุคคล ประกอบไปด้วยการได้รับสื่อ
เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเรียนจากอาจารย์ในสังกัดสถานศึกษาวิชาการ การได้รับการถ่ายทอดจากตัว
แบบบุ คลในครอบครั วที่ ป ระกอบวิ ชาชีพ ทหาร ส่วนกระบวนการถ่ายทอดวิช าทหารพบว่ ามีก าร
ถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตรวิชาทหารจากครูฝึกวิชาทหารและบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น
ตัวแทนในการถ่ายทอดวิชาทหารที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ของตัวแทน ซึ่งพบว่าเนื้อหาวิชาที่ทา
การสอนแบ่งเป็นลักษณะการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียน 2
วิชาหลัก 1) วิชาทหารเบื้องต้นซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกให้
บุคคลมีคุณ ลักษณะทางทหาร 2) วิชาเทคนิคและยุทธวิธีในการสู้รบเป็นการถ่ายทอดวิชาเกี่ยวกับ
ยุทธวิธีในการสู้รบ การทาสงคราม
วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์ และ ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่
3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่ อคุณ ภาพนั กเรียนของ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ใน
สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
2. เสนอแนวทางที่สามารถเป็นไปได้และเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ
โรงเรียนตารวจตระเวน ชายแดนในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
เครื่อ งมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมู ล ได้แก่ ผู้บ ริหาร
โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน
ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัด กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 รวมทั้งสิ้น
702 คน ผลการวิจัย พบว่า
1) ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนใน
สัง กัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 มี 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านคุณ ภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา คุณภาพของครูผู้สอน การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครอง การนิเทศการศึกษา และ
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มีเพียง
3 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ได้แก่งบประมาณวัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ รองลงมาตามลาดับคือ ปัจจัย
ด้านคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่ ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
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และผู้ บ ริ ห ารมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ปั จ จั ยด้ านคุ ณ ภาพของครูผู้ ส อน ได้แ ก่ การปฏิ บั ติ ตนตาม
บทบาทและหน้าที่ การพัฒนาตนเองและแรงจูงใจในการทางาน
2) แนวทางที่สามารถเป็นไปได้และเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียน
ตารวจ ตระเวนชายแดนในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การ
บริห ารจัดการโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนควรให้ความสาคัญ ใน 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา ปัจจัยด้านคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและ ปัจจัยด้านคุณภาพ
ของครูผู้สอน หากปัจจัยทั้ง 3 ด้านนี้ ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการพัฒ นาจากหน่วยงานหรือ
บุคคลที่มีอานาจในการกาหนดนโยบาย ก็จะส่งผลให้คุณภาพนักเรียนของโรงเรียนตารวจ ตระเวน
ชายแดนในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 สูงขึ้นไปด้วย
ชวิศา พิศาลวัชรินทร์ และ กษมา สุวรรณรักษ์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาแรงจูงใจของ
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกวดวิชา วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพื่อ
1. ศึกษาแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกวดวิชา
2. เพื่ อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการ
เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกวดวิชา ผลการวิจัย
1. แรงจูงใจภายในที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลาดับ 2, 3 และ 4 มีความ
เกี่ยวข้องกับครูเจ้าของภาษา ประกอบด้วย ต้องการฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับครูที่เป็นเจ้าของ
ภาษาจริ ง ๆ ต้ อ งการสื่ อ สารกั บ เจ้ า ของภาษาได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และต้ อ งการได้ รั บ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์จากครูเจ้าของภาษา ซึ่งสอดคล้องกัลป์งานวิจัยของเมอเทียน่า(Murtiana,2011)
ที่ศึกษามุมมองของนักศึกษาชาวอินดดนีเซียที่มีต่อครูสอนภาอังกฤษโดยนักเรียนส่วนใหญ่เชื่อ
ว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาช่วยให้พวกเขาประสบความสาเร็จได้ อาจกล่าวได้ว่า
ครูเจ้าของภาษามีอิทธิพ ลอย่างมากต่อแรงจูงใจขอผู้เรียนในการเรียนภาษาอังกฤษโรงเรียน
กวดวิช า เนื่องจากสามารถดึงดูดความสนใจ ความต้ องการ และสร้างแรงจูงใจในการเรีย น
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น
2. แรงจูงใจภายนอกที่ระบุว่า ต้องการได้เปรียบผู้อื่นในการเลือกอาชีพและมี
รายได้ที่มากขึ้นในอนาคต ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ศุภิกา นิรัติศัย
(2561) ที่ระบุว่าผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมีอาชีพที่ดีในอนาคตใน
ระดั บ สู ง ซึ่ ง การที่ ผู้ เรี ย นจะมี มุ ม มองเช่ น นี้ ไ ด้ อ าจเกิ ด จากการเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของ
ภาษาอังกฤษ ประกับกับปัจจัยบังคับจากสังคมในปัจจุบัน เช่น การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(AEC) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การว่าจ้างงานระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกมีความเสรีมากขึ้น
และเมื่อตลาดแรงงานเริ่มเปิดกว้าง การแข่งขันย่อมสูงขึ้น ผู้เรียนจึงต้องการที่จะพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของตนเพื่อที่จะเป็นแรงงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลก
ในอนาคต
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จากการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจของผู้ เรี ย นพบว่ า สิ่ งที่ ท าให้ เกิ ด ความ
แตกต่ างทางด้ านปั จจั ย คื อ วัต ถุป ระสงค์ ข องแต่ ละบุ คคล เช่ น เพื่ อการประกอบอาชี พ ใน
อนาคต หรือการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแม้ว่าแรงจูงใจภายในที่เกิดจากความชอบหรือ
ความสนใจในการเรียนภาษาอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมมากกว่าเนื่องจากจะ
ส่งผลดีต่อตัวผู้เรียนในระยะยาว แต่เนื่องจากแรงจูงใจภายในเป็น สิ่งที่ปลูกฝังได้ยาก ดังนั้ น
หากพบว่าผู้เรียนยังไม่มีแรงจูงใจใด ๆ ครูผู้สอนหรือผู้ปกครองสามารถใช้ปัจจัยภายนอกเป็น
สิ่งที่สร้างแรงจูงใจในขั้นต้นได้ เช่น การยกย่องบุค คลมีชื่อเสียงที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน หรือการเสนอโอกาสด้านการ
เรีย นหรือการประกอบอาชีพ สิ่งเหล่ านี้ สามารถนาพาผู้เรียนไปสู่ความสาเร็จทางการเรีย น
ภาษาอังกฤษได้เช่นกัน ดังนั้นเพื่อตอบสนองความสนใจส่วนตัว ความต้องการ หรือแม้แต่เพื่อ
ผลประโยชน์บางประการในอนาคตหรือสิ่งที่ควรสนับสนุนทั้งสิ้น เนื่องจากสิ่งสาคัญที่แท้จริง
คือการปลูกฝังให้ผู้เรียน ตระหนักถึงความสาคัญของการมีแรงจูงใจและส่งเสริมให้พวกเขามอง
หาแรงจูงใจในการเรียนตามรูปแบบที่พึงประสงค์เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการเรียนและ
นามาซึ่งแรงปรารถนาที่สูงขึ้นของผู้เรียนชาวไทยในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของตน
ธัชพงษ์ เอี้ยวสกุล (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกเรียนในสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โรงเรียน
พาณิชยการเพชรบุรี วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือก
เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และชั้น
ปีที่ 3 โรงเรียนพาณิ ชยการเพชรบุรี ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านการประกอบ
อาชีพ ด้านสังคมและด้านบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจาแนกตามพื้นฐานความรู้เดิม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อาชีพผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครองต่อเดือน และความคาดหวังด้านอาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
โรงเรียนพาณิชยการเพชรบุรี ปีการศึกษา 2550 จานวน 119 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนชั้นปีที่
2 จานวน 58 คน ชั้นปีที่ 3 จานวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 4 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่าความเบี่ยงเบน ค่ามาตรฐานการทดสอบค่า ที(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way ANOVA) กรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาให้การ
ทดสอบรายคู่โดยวิธีของ Tukey–Kramer Test
ผลการวิจัยพบว่า
1. แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิช าคอมพิวเตอร์ธุร กิจ ของนักเรียนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โรงเรียนพาณิชยการเพชรบุรี ด้านเหตุผลส่วนตัว
ด้านการประดอบอาชีพ และด้านสั งคม ปรากฏว่านั กเรียนมีแรงจูง ใจในการเลือกเรีย นสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. นั ก เรีย นที่ มีพื้ น ฐานความรู้เดิ ม ต่างกั น มีแ รงจูง ใจในการเลือ กเรีย นสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านการประกอบอาชีพ และด้านสังคม นักเรียนมีแรงจูงใจในการเลือก
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เรียนสาขาวิช าคอมพิวเตอร์ธุร กิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3) นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผู้ปกครอง รายได้ครอบครัวต่อเดือน
ความคาดหวังด้านอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
4) นั ก เรี ย นที่ ผู้ ป กครองมี อ าชี พ ต่ างกั น มี แ รงจู ง ใจในการเลื อ กเรี ย นสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ านพบว่า
ด้านเหตุผลส่วนตัว นักเรียนมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
วีรยุทธ วาณิชกมลนันท์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จากัด โรงงานอยุธยา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อ
ศึกษาระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จากัด (โรงงาน
อยุธยา) 2) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจและปัจจั ยสมรรถนะองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จากัด (โรงงานอยุธยา) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จากัด (โรงงานอยุธยา) และ
ได้คานวณจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 178 คน ในระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ด้วยสถิติ t-Test ,
ANOVA และ Rrgrestion
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ส่ ว นใหญ่ พ นั ก งานเป็ น เพศชาย อายุ 26-35 ปี ระดั บ การศึ ก ษา
อนุปริญญา/ปวส. ตาแหน่งงานเป็นพนักงานและมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1- 5 ปี ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ พนักงงานโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้วสาหรับ
เครื่องดื่ม ให้พลังงาน บริษัทสยามกลาสอินดัสทรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติง านของ
พนักงานภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามรายด้ าน
ทั้ ง 15 ด้ า น พบว่ า ด้ า นความส าเร็ จ ในการท างานด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นความ
รับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ด้ า นการท างานเป็ น ที ม ด้ า นการใส่ ใจคุ ณ ภาพ ด้ า นการรั ก ษาค ามั่ น สั ญ ญา ด้ า นความมุ่ ง มั่ น สู่
ความส าเร็จ และด้านการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับ มาก ส่ว นด้ านความก้ าวหน้ าใน
ตาแหน่ งหน้าที่การงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง
พนักงานที่มีเพศ และอายุแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้านแตกต่างกัน ยกเว้น ด้าน
ประสิทธิภาพ พนักงานที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้านแตกต่างกัน
ยกเว้น ด้ านความสะอาด พนัก งานที่ มีระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านแตกต่ างกัน มี แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านคุณภาพไม่แตกต่างกัน
ปัจ จัยแรงจู ง ใจ คือ ความส าเร็จและความสัม พั นธ์ในการท างาน ความก้าวหน้ าและการ
ยอมรับ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และปัจจัย
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สมรรถนะองค์กร คือ ความมุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการรักษาคามั่น
สัญญา การทางานเป็นทีมและใส่ใจคุณภาพมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารของนักเรียนนายร้อย โรงเรียน
นายร้อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ในการด าเนิ น การวิ จั ย ได้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2564 โดยใช้
ขนาดประชากรนักเรียนนายร้อย ในแต่ละชั้นปี ตามการคานวณหาขนาดตัวอย่างประชากร ของ
Yamanae (1973)
𝑛=

𝑁
1 + (𝑁𝑒 2 )

โดย
𝑛
𝑵
𝑒2

= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
= ขนาดของประชากร
= ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)

จากนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 1,249 นาย คิดเป็น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 316 นาย
(ตามตารางที่ 1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ) เมื่อคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้วใช้
การสุ่มตัวอย่างชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) โดยแบ่งออกเป็นชั้นปี จากนั้นจึงสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย(Simple Random Sampling) ในแต่ละชั้นปีให้ได้กลุ่มตัวอย่างในจานวนที่กาหนดไว้ ตาม
สัดส่วน ผลคือได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 จานวน 288 นาย กลุ่มตัวอย่าง 79 นาย
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 จานวน 252 นาย กลุ่มตัวอย่าง 56 นาย
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 จานวน 226 นาย กลุ่มตัวอย่าง 59 นาย
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 จานวน 251 นาย กลุ่มตัวอย่าง 64 นาย
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 จานวน 232 นาย กลุ่มตัวอย่าง 58 นาย
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ตำรำงที่ 1.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาด
เคลื่อนต่าง ๆ
ขนำดประชำกร
ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ขนำดควำมคลำดเคลื่อน (e)
±1%
±2%
±3%
±4%
±5%
±10%
500
*
*
*
*
222
83
1,000
*
*
*
385
286
91
1,500
*
*
638
441
316
94
2,000
*
*
714
476
333
95
2,500
*
1250
769
500
345
96
3,000
*
1364
811
517
353
97
3,500
*
1458
843
530
359
97
4,000
*
1538
870
541
364
98
4,500
*
1607
891
549
367
98
5,000
*
1667
909
556
370
98
6,000
*
1765
938
566
375
98
7,000
*
1842
959
574
378
99
8,000
*
1905
976
580
381
99
9,000
*
1957
989
584
383
99
10,000
5000
2000
1000
588
385
99
15,000
6000
2143
1034
600
390
99
20,000
6667
2222
1053
606
392
100
25,000
7143
2273
1064
610
394
100
50,000
8333
2381
1087
617
397
100
100,000
9091
2439
1099
621
398
100
10000
2500
1111
625
400
100

*หมายถึง ขนาดตัวอย่างไม่เหมาะสมที่จะ assume ให้เป็นการกระจายแบบปกติจึงไม่สามารถใช้สูตร
คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารต่าง ๆ
2. กาหนดโครงสร้างเนื้อหา รูปแบบของคาถามและพิจารณาคาถามแต่ละข้อกับที่ปรึกษา
งานวิจัย
3. ร่างแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้ วยคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) และแบบปลายเปิด (Open Ended Question) โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล เป็ น ข้ อ ค าถามแบบปลายปิ ด ให้
เลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบเท่านั้น มี 6 ด้าน ประกอบด้วย ชั้นปีการศึกษาแบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่ (1)
ชั้นปีการศึกษาที่ 1 – ชั้นปีการศึกษาที่ 5 (2) เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านมาแบ่งเป็น 5 ช่วง
ได้แก่ เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00 เกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.49 เกรดเฉลี่ย 2.5 – 2.99 เกรดเฉลี่ย 3.03.5 เกรดเฉลี่ย 3.51 – 4.0 (3) สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ความ
สมัครใจ ครอบครัวสนับสนุน สมัครตามเพื่อน และ อื่นๆ (4) รายได้เฉลี่ยของครอบครัว แบ่งเป็น 5
ช่วง ได้แก่ รายได้ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน รายได้ 5,000 – 9,999 บาท/เดือน รายได้ 10,000 29,999 บาท/เดือน รายได้ 30,000 – 49,999 บาท/เดือน และรายได้ 50,000 บาท/เดือนขึ้นไป (5)
สถานภาพของครอบครัว แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ บิดาและมารดามีชีวิต บิดาหรือมารดาเสียชีวิต บิดา
และมารดาเสียชีวิตแล้ว และ (6) ภูมิลาเนา แบ่งเป็น 6 ช่วง ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชา
ทหาร ของนักเรียนนายร้อย จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรวิชาทหาร ด้านอาจารย์ผู้สอนและครู
ฝึกวิชาทหาร ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/
ฝึกวิชาทหารและด้านอื่น ๆ รวมข้อคาถามทั้งหมด 55 ข้อ โดยจะเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Rensis Likert) โดยจะกาหนดคะแนนไว้
5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยระดับมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยระดับมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด
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การอภิปรายผลแบบสอบถามเป็น แบบอันตรายภาค (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัต น์
และ คณะ, 2549 : 129) ใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด
จานวนชั้น
= 5-1
5
= 0.80
หลังจากการคานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนาค่าที่ได้จากการคานวณมาแบ่งเป็นระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
4.21 – 5.00 แปลความว่า ปัจจัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร อยู่ในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 แปลความว่า ปัจจัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร อยู่ในระดับมาก
2.61 – 3.40 แปลความว่า ปัจจัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร อยู่ในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 แปลความว่า ปัจจัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.80 แปลความว่า ปัจจัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาวิ ช าทหาร ของนั ก เรี ย นนายร้ อ ย พระ
จุลจอมเกล้า
3.3 กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้รับคาแนะนาจากที่ปรึกษา
โครงการวิจัยและได้สร้างขึ้นตามขั้นตอน รายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามขึ้น ตามกรอบข้อมูลที่ต้องการศึกษา โดยใช้คาจากัดความหรือนิยาม
ปฏิบัติการตามตัวแปรที่กาหนดไว้เป็นหลักในการสร้างคาถามต่าง ๆ โดยให้ครอบคลุมตัวแปรที่จะ
ศึกษาทั้งหมด เพื่อให้แบบสอบถามสามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัด (Validity)
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งคาจากัดความหรือนิยามปฏิบัติการของตัวแปรต่าง ๆ
เสนอต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย คือ พลตรี องอาจ พิมพ์ทนต์ ผู้อานวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พันเอก จิระเดช วงศ์สุวัฒน์ ผู้อานวยการกองบังคับการเตรียมการ ส่วนวิชา
ทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพันเอก ฐานันตรีย์ เปาวรัตน์ ผู้อานวยการกองวิชา
เหล่าสนับสนุนการรบ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
นิยามและแบบสอบถามที่สร้างขึ้น มีความชัดเจนถูกต้องหรือไม่
4. นาแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเครื่องมือวิจัย เพื่ อพิจารณาความเหมาะสม
รวมทั้ งการพิ จารณาสานวนภาษาที่ใช้ในข้อความว่าสอดคล้องกั บลักษณะที่ต้องการจะวัดหรือไม่
เพื่อให้เครื่องมือมีความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content Validity) ทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้
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มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อทดสอบความเที่ยง (Reliability) ผลการ
ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Cronbach's Alpha) 0.97
5. แก้ไขแบบสอบถามโดยการปรึกษากับที่ปรึกษาอีกครั้ง จากนั้นจึงนาแบบสอบถามไปทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาต่อไป
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ขออนุมัติเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาวิชาทหารของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จากผู้อานวยการส่วน
วิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก่อนแจกแบบสอบแก่นักเรียนนายร้อย ซึ่งผู้วิจัยได้ทา
การเก็บข้อมูลระหว่างเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 มีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 350 คน
และรอรับแบบสอบถามกลับ
2. ผู้วิจัยได้ รับ แบบสอบถามกลับ มาจานวน 335 ชุด ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
ถูกต้อง โดยคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ จานวน 9 ชุดออก
3. น าแบบสอบถามที่ มีค วามสมบูรณ์ มาบั นทึ ก ลงรหั สและตรวจให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้จานวน 316 ชุด
4. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ (Completion) ความถูกต้อง
(Accuracy) ของคาตอบในแบบสอบถาม
5. การลงรหัส (Coding) ผู้วิจัยจะนาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาทาการกาหนด
รหัสของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ให้เป็นตัวเลขที่สามารถคานวณได้
6. ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (Statistic Package for Social Science
for Window: SPSS) Descriptive Statistics เพื่ อ สรุ ป ลั ก ษณะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ ใช้ อ้ า งอิ ง ถึ ง
ลักษณะประชากรพบว่ามีการแจกแจงปกติ
7. การประมวลผลข้ อ มู ล ข้ อ มู ล ที่ ล งรหั ส แล้ ว จะท าการป้ อ นข้ อ มู ล ของค าตอบใน
แบบสอบถาม เข้ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้ โปรแกรมส าเร็จ รูป เพื่ อ การวิ จัย ทางสั ง คมศาสตร์
(Statistic Package for Social Science for Window: SPSS)
3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างในแต่ละตัวแปร
3. สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ (Least Significance Difference: LSD)
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผลการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูง ใจในการศึกษาวิชาทหารของนักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี้
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
𝑋̅ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
SS แทน ผลบวกกาลังสองของข้อมูล (Sum of Square)
Df แทน ระดับชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom)
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของข้อมูล (Mean Square)
F แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
Sig (2-tailed) แทน ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ จ ากการทดสอบใช้ ในสรุ ป ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน
* แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลแสดงสถานภาพของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามระดั บ ชั้ น ปี ก ารศึ ก ษา สาเหตุ ก ารสมั ค รเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนายร้ อ ย เกรดเฉลี่ ย ในภาค
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา สถานภาพของครอบครั ว ภู มิ ล าเนา ผู้ วิ จั ย ใช้ ส ถิ ติ ก ารแจกแจงค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านแรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอก ซึ่งได้แก่ ด้านหลักสูตรวิชาทหาร ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร ด้าน
กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหารและ
ด้านอื่น ๆ ผู้วิจัยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการอธิบาย
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ตอนที่ 3 วิ เคราะห์ ผ ลเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจใน
การศึกษาวิชาทหาร โดยรวมและเป็นรายด้าน เกี่ยวกับปัจจัยจากแรงจูงใจภายใน และ ปัจจัยจาก
แรงจูงใจภายนอก ซึ่งได้แก่ ด้านหลักสูตรวิชาทหาร ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร ด้าน
กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร และ
ด้ า นอื่ น ๆ เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ วิ ธี ก ารทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบรายคู่ (Least Significance Difference : LSD)
4.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับชั้นปี
การศึกษา สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านมา สถานภาพ
ของครอบครัว ภูมิลาเนา โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ตำรำงที่ 4.1 จานวนความถี่ และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับชั้นปีการศึกษา เกรด
เฉลี่ ยในภาคการศึก ษาที่ผ่ านมา สาเหตุการสมัค รเข้ าเป็ นนั กเรียนนายร้อ ย สถานภาพครอบครั ว
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ภูมิลาเนา
สถำนภำพ
ควำมถี่
ร้อยละ
หมำยเหตุ
1. ชั้นปีการศึกษาของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
นนร.ชั้นปีที่ 1
79
25.0
นนร.ชั้นปีที่ 2
56
17.7
นนร.ชั้นปีที่ 3
59
18.7
นนร.ชั้นปีที่ 4
64
20.3
นนร.ชั้นปีที่ 5
58
18.4
รวม
316
100.0
2. เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
น้อยกว่า 2.00
2
.6
2.00 - 2.49
32
10.1
2.50 - 2.99
91
28.8
3.00 - 3.50
148
46.8
3.51 - 4.00
43
13.6
รวม
316
100.0
3. สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
สมัครใจ
219
69.3
ครอบครัวสนับสนุน
73
23.1
สมัครตามเพื่อน
14
4.4
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ตำรำงที่ 4.1 จานวนความถี่ และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับชั้นปีการศึกษา เกรด
เฉลี่ ยในภาคการศึก ษาที่ผ่ านมา สาเหตุการสมัค รเข้ าเป็ นนั กเรียนนายร้อ ย สถานภาพครอบครั ว
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ภูมิลาเนา (ต่อ)
สาเหตุอื่น ๆ
10
3.2
รวม
316
100.0
4. สถานภาพครอบครัว
บิดา และมารดา ยังมีชีวิต
294
93.0
บิดา หรือมารดา เสียชีวิต
21
6.6
บิดา และมารดา เสียชีวิตแล้ว
1
.3
รวม
316
100.0
5. รายได้เฉลี่ยครอบครัว
ต่ากว่า 5,000 บาท
5
1.6
5,000 - 9,999 บาท
10
3.2
10,000 - 29,999 บาท
98
31.0
30,000 - 49,999 บาท
109
34.5
50,000 บาท ขึ้นไป
94
29.7
รวม
316
100.0
6. ภูมิลาเนา
ภาคกลาง
116
36.7
ภาคเหนือ
29
9.2
ภาคใต้
33
10.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55
17.4
ภาคตะวันออก
42
13.3
ภาคตะวันตก
41
13.0
รวม
316
100.0
จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาพบว่าสถานภาพของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ตอบ
แบบสอบถามเมื่อจาแนกตามชั้นปีการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ
25 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 20.3 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 18.7
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 18.4 และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 17.7
เกรดเฉลี่ ย ในภาคการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา พบว่ า นั ก เรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า ที่ ต อบ
แบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ย ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาเกรดเฉลี่ย 3.00 – 3.50 คิดเป็นร้อยละ 46.8
มีจานวนสูงสุด รองลงมาคือ เกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 คิดเป็นร้อยละ 28.8 เกรดเฉลี่ย 3.51 – 4.00
คิดเป็นร้อยละ 13.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.49 คิดเป็นร้อยละ 10.1 และเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00
มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 0.6 ตามลาดับ
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สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย พบว่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยด้วยความสมัครใจ คิดเป็นร้อยละ
69.3 รองลงมาคือ สมัครเพราะครอบครัวสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 23.1 สมัครตามเพื่อน คิดเป็นร้อย
ละ 4.4 และสมัครเพราะสาเหตุอื่น ๆ เช่น ไม่อยากเรียนจบแล้วต้องหาสมัครงาน ไม่รู้จะเรียนอะไร
คิดเป็นร้อยละ 3.2
สถานภาพครอบครัว พบว่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สถานภาพครอบครัวที่ บิดาและมารดายัง มีชีวิต คิดเป็นร้อยละ 93.0 มีสถานภาพครอบครัวที่ บิดา
หรือมารดาเสียชีวิตสมัคร คิดเป็นร้อยละ 6.6 และมีสถานภาพครอบครัวที่บิดาและมารดาเสียชีวิต
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 0.3
รายได้เฉลี่ยครอบครัว (จานวน บาท/เดือน) พบว่า นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 30,000 - 49,999 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.5
รองลงมาคื อ ครอบครั ว มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย 10,000 - 29,999 บาท ต่ อ เดื อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.0
ครอบครัว มีรายได้เฉลี่ย 50,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29.7 ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย
5,000 - 9,999 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และมีครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 5,000 บาท ต่อ
เดือน มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.6
และภูมิลาเนาของ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ครอบครัว
มีภูมิลาเนาอยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ
17.4 ภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 13.3 ภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 13.0 ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ
10.4 และภาคเหนือ มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.2
ตอนที่ 2 วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรศึกษำวิชำทหำร
วิเคราะห์ ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ แรงจูง ใจในการศึ กษาวิชาทหาร ในด้ านแรงจูง ใจภายใน และ
แรงจูงใจภายนอก ซึ่งแบ่งเป็น ด้านหลักสูตรวิชาทหาร ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร ด้าน
กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร และ
ด้านอื่น ๆ
ตำรำงที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร
ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในภาพรวมและรายด้าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรศึกษำวิชำทหำร
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1. แรงจูงใจภายใน
4.22
.49
มากที่สุด
2. ด้านหลักสูตรวิชาทหาร
4.33
.53
มากที่สุด
3. ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร
4.39
.50
มากที่สุด
4. ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหาร
4.25
.53
มากที่สุด
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร
4.13
.59
มาก
6. ด้านอื่น ๆ
4.24
.59
มากที่สุด
รวม
4.26
0.54 มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.2 การศึก ษาพบว่ า ปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่อ แรงจู ง ใจในการศึก ษาวิช าทหารของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุ ลจอมเกล้า โดยรวมทุ กด้ านอยู่ในระดับ มากที่สุ ด (𝑋̅ =4.26,
S.D. = .54)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร (𝑋̅ =4.39, S.D.= .53) ด้านหลักสูตร
วิชาทหาร ( 𝑋̅ = 4.33, S.D.= .53) ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหาร (𝑋̅ = 4.25,
S.D.= .53) ด้านอื่นๆ(ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะการเลือกเหล่า และเลือกหน่วยบรรจุ,ต้องการ
เรียนวิชาทหารเพราะมี คนในครอบครัวรับราชการทหาร, ต้ องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากน า
ความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต) (𝑋̅ = 4.24, S.D.= .59)
ด้านแรงจู งใจภายใน ( 𝑋̅ = 4.22, S.D.= .49) และด้ านสภาพแวดล้อ มในการเรียน/ฝึ กวิ ชาทหาร
(𝑋̅ = 4.13, S.D.= .59) ตามลาดับ (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2)
ตำรำงที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร
ของนักเรียนนายร้อย ด้านแรงจูงใจภายใน
ด้ำนแรงจูงใจภำยใน
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1.คิดว่าวิชาทหารมีความน่าสนใจ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์
4.44 0.62 มากที่สุด
ในการรับราชการได้
2.รู้สึกสนุก และมีความสุขเมื่อเรียนวิชาทหาร
3.95 0.74
มาก
3.ต้องการความรู้เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
4.32 0.70 มากที่สุด
จากอาจารย์ผู้สอน นอกเหนือจากความรู้ในตารา
4. ต้องการศึกษาวิชาทหารเพื่อเสริมสร้าง การพัฒนาด้านความรู้
4.30 0.64 มากที่สุด
ความคิด และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ต้องการศึกษาวิชาทหารเพื่อเสริมสร้าง การพัฒนาด้านทักษะ
4.32 0.69 มากที่สุด
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
6. คิดว่าใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการศึกษาวิชาทหาร
4.15 0.72
มาก
7. ต้องการมีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น
4.32 0.67 มากที่สุด
8. ต้องการได้รับรางวัล การยกย่อง ชื่นชม การยอมรับจากอาจารย์ 3.98 0.95
มาก
ผู้สอน หรือผู้เรียนคนอื่นๆ
รวม
4.22 0.71 มากที่สุด
จากตารางที่ 4.3 การศึก ษาพบว่ า ปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่อ แรงจู ง ใจในการศึก ษาวิช าทหารของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านแรงจูงใจภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด(𝑋̅ = 4.22, S.D.= .71)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย
ดังนี้ คิดว่าวิชาทหารมีความน่าสนใจ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการรับราชการได้ (𝑋̅ = 4.44,
S.D.= .62) ต้ อ งการความรู้ เพิ่ ม เติ ม จากการถ่ า ยทอดความรู้ ป ระสบการณ์ จ ากอาจารย์ ผู้ ส อน
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นอกเหนือจากความรู้ในตารา (𝑋̅ = 4.32, S.D.= .70) ต้องการศึกษาวิชาทหารเพื่อเสริมสร้าง การ
พัฒนาด้านทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง (𝑋̅ = 4.32, S.D.= .69) ต้องการมี
โอกาสในการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น (𝑋̅ = 4.32, S.D.= .67) ต้องการศึกษาวิชาทหารเพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาด้านความรู้ ความคิด และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (𝑋̅ = 4.30, S.D.= .64) คิดว่า
ใช้ค วามรู้ค วามสามารถอย่ างเต็ม ที่ในการศึก ษาวิช าทหาร ( 𝑋̅ = 4.15, S.D.= .72) ต้องการได้รั บ
รางวัล การยกย่อง ชื่นชม การยอมรับจากอาจารย์ผู้สอน หรือผู้เรียนคนอื่น ๆ (𝑋̅ = 3.98, S.D.= .95)
และรู้สึกสนุกและมีความสุขเมื่อเรียนวิชาทหาร (𝑋̅ = 3.95, S.D.= .74) ตามลาดับ (รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 4.3)
ตำรำงที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร
ของนักเรียนนายร้อย ด้านหลักสูตรวิชาทหาร
ด้ำนหลักสูตรวิชำทหำร
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1. ต้องการศึกษาตาม หลักสูตร รร.จปร. พ.ศ. 2558 ด้านวิชาทหาร 4.11
0.88
มาก
2. ต้องการศึกษาตาม หลักสูตร รร.จปร. พ.ศ. 2563 ด้านวิชาทหาร 4.04
0.87
มาก
3. ต้องการจัดการศึกษาให้ นนร.ชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหาร 4.34
0.73 มากที่สุด
เบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้าชุด และวิชาทหาร
4. ต้องการจัดการศึกษาให้ นนร.ชั้นปีที่ 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหาร 4.31
0.73 มากที่สุด
ในระดับผู้บังคับหมู่ และวิชาทหารปืนใหญ่
5. ต้องการจัดการศึกษาให้ นนร.ชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหาร 4.38
0.69 มากที่สุด
ในระดับผู้บังคับหมวด, ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติการทางทหาร
และฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ
6. ต้องการจัดการศึกษาให้ นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหาร 4.50
0.61 มากที่สุด
ในเรื่องที่จาเป็น, การเป็นผู้นาหน่วย และฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่
โจม
7. ต้องการจัดการศึกษาให้ นนร.ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหาร 4.45
0.66 มากที่สุด
เพิ่มเติมในเรื่องที่จาเป็นในการรับราชการ, การศึกษาดูงาน, การฝึก
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และฝึกเพิ่มเติมพิเศษสาหรับผู้บังคับหน่วย
8. ต้องการจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนนายร้อยที่สาเร็จการศึกษา 4.50
0.67 มากที่สุด
สามารถเป็นผู้นาหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม
4.33
0.73 มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.4 การศึก ษาพบว่ า ปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่อ แรงจู ง ใจในการศึก ษาวิช าทหารของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านหลักสูตรวิชาทหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑋̅ = 4.33, S.D.= .73)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย
ดังนี้ ต้องการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนนายร้อยที่สาเร็จการศึกษา สามารถเป็นผู้นาหน่วยทหาร
ระดับหมวดปฏิ บัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (𝑋̅ = 4.50, S.D.= .67) ต้องการจัดการศึกษาให้
นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จาเป็น, การเป็นผู้นาหน่วย และฝึกหลักสูตรการรบ
แบบจู่โจม (𝑋̅ = 4.50, S.D.= .61) ต้องการจัดการศึกษาให้ นนร.ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหาร
เพิ่ มเติมในเรื่องที่จาเป็นในการรับราชการ, การศึกษาดู ง าน, การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ และฝึก
เพิ่มเติมพิเศษสาหรับผู้บังคับหน่วย (𝑋̅ = 4.45, S.D.= .66) ต้องการจัดการศึกษาให้ นนร.ชั้นปีที่ 3
ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด, ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติการทางทหาร และฝึก
หลักสูตรส่งทางอากาศ (𝑋̅ = 4.38, S.D.= .69) ต้องการจัดการศึกษาให้ นนร.ชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษา
วิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้าชุด และวิชาทหาร (𝑋̅ = 4.34, S.D.= .73) ต้องการจัด
การศึ กษาให้ นนร.ชั้ น ปี ที่ 2 ฝึก และศึ กษาวิช าทหารในระดั บ ผู้ บั ง คั บ หมู่ และวิช าทหารปื น ใหญ่
(𝑋̅ = 4.31, S.D.= .73) ต้องการศึกษาตามหลักสูตร รร.จปร. พ.ศ. 2558 ด้านวิชาทหาร (𝑋̅ = 4.11,
S.D.= .88) และ ต้ อ งการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร รร.จปร. พ.ศ. 2563 ด้ านวิ ช าทหาร ( 𝑋̅ = 4.04,
S.D.= .87) ตามลาดับ (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.4)
ตำรำงที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร
ของนักเรียนนายร้อย ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร
ด้ำนอำจำรย์ผู้สอนและครูฝึกวิชำทหำร
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์มีความรู้ในวิชาที่ทาการ
4.39
.67 มากที่สุด
สอน และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพ
2. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์มีบุคลิกภาพที่ดี และมี
4.32
.74 มากที่สุด
ลักษณะของความเป็นผู้นา
3. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ มีความรับผิดชอบต่อ
4.37
.71 มากที่สุด
หน้าที่ เอาใจใส่ต่อผู้เรียน
4. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ มีจรรยาบรรณ ตาม
4.39
.69 มากที่สุด
มาตรฐานวิชาชีพครูทหารที่ทาหน้าที่สอน
5. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน 4.38
.68 มากที่สุด
6. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะครูฝึก มีความรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ 4.47
.63 มากที่สุด
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน สามารถให้คาแนะนาได้
7. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะครูฝึก มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกาย
4.40
.68 มากที่สุด
เหมาะสม มีอารมณ์มั่นคง มีเสียงพูดชัดเจน
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ตำรำงที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร
ของนักเรียนนายร้อย ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร (ต่อ)
ด้ำนอำจำรย์ผู้สอนและครูฝึกวิชำทหำร
S.D.
ระดับ
𝑋̅
8. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะครูฝึก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.43
.68 มากที่สุด
ช่วยเหลือ และเอาใจใส่ต่อผู้เรียน
9. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะครูฝึก มีจรรยาบรรณ ตาม
4.38
.69 มากที่สุด
มาตรฐานวิชาชีพครูทหารที่ทาหน้าที่สอน
10. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะครูฝึก มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน 4.35
.70 มากที่สุด
รวม
4.39 0.69 มากที่สุด
จากตารางที่ 4.5 การศึก ษาพบว่ า ปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่อ แรงจู ง ใจในการศึก ษาวิช าทหารของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.39, S.D.= .69)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามลาดับดังนี้ ต้องการเรียน
วิช าทหารเพราะครู ฝึ ก มี ค วามรู้ในวิ ช าที่ รับ ผิ ด ชอบ/ขณะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เป็ น ผู้ ช่ ว ยอาจารย์ ผู้ ส อน
สามารถให้ ค าแนะน าได้ (𝑋̅ = 4.47, S.D.= .63) ต้ อ งการเรี ย นวิ ช าทหารเพราะครู ฝึ ก มี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ช่วยเหลือและเอาใจใส่ต่อผู้เรียน (𝑋̅ = 4.43, S.D.= .68) ต้องการเรียนวิชาทหาร
เพราะครู ฝึ ก มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี แต่ ง กายเหมาะสม มี อ ารมณ์ มั่ น คง มี เสี ย งพู ด ชั ด เจน (𝑋̅ = 4.40,
S.D.= .68) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะครูฝึก มีจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูทหารที่ทา
หน้าที่สอน (𝑋̅ = 4.38, S.D.= .69) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์มี ความรู้ในวิชาที่ทาการ
สอนและมีป ระสบการณ์ ทางวิชาชีพ (𝑋̅ = 4.39, S.D.= .67) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะครูฝึ ก
มีจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูทหารที่ทาหน้าที่สอน (𝑋̅ = 4.38, S.D.= .69) ต้องการเรียน
วิชาทหารเพราะอาจารย์มี ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (𝑋̅ = 4.38, S.D.= .68) ต้องการเรียนวิชาทหาร
เพราะอาจารย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เอาใจใส่ต่อผู้เรียน(𝑋̅ = 4.37, S.D.= .71) ต้องการเรียน
วิชาทหารเพราะครูฝึก มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน (𝑋̅ = 4.35, S.D.= .70) และ ต้องการเรียนวิชาทหาร
เพราะอาจารย์มีบุคลิกภาพที่ดี และมีลักษณะของความเป็นผู้นา (𝑋̅ = 4.32, S.D.= .74) ตามลาดับ
(รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.5)
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ตำรำงที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร
ของนักเรียนนายร้อย ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหาร
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรฝึกวิชำทหำร
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ จัดการเรียนการสอน
4.32
.67 มากที่สุด
อย่างเป็นระบบ ดาเนินการสอนตามลาดับขั้น
2. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ สามารถถ่ายทอดความรู้ 4.31
.74 มากที่สุด
ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
3. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ ใช้วิธีการสอนที่
4.28
.71 มากที่สุด
หลากหลาย มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ มีการสรุปบทเรียนอย่างมี 4.31
.68 มากที่สุด
ประสิทธิภาพ เป็นขั้นตอน มีการเชื่อมโยงและประมวลความรู้ของ
ผู้เรียน
5. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 4.24
.73 มากที่สุด
ผู้สอนกับผู้เรียนในชั้นเรียนอย่างทั่วถึง
6. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ เลือกใช้สื่อการเรียนการ 4.21
.75 มากที่สุด
สอน เหมาะสมกับวิธีและรูปแบบการสอน
7. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ เลือกใช้สื่อการเรียนการ 4.21
.72 มากที่สุด
สอน ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ และเนื้อหาการเรียนรู้
8. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ 4.23
.76 มากที่สุด
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา และมีผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
9. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ มีการจัดทาสื่อในระบบ 4.28
.76 มากที่สุด
E-learning เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
10. ต้องการให้มีการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อทราบสภาพของ
4.14
.80
มาก
ผู้เรียน ณ เวลาก่อนที่จะเรียน
11. ต้องการให้มีการวัดผลการเรียนของผู้เรียนในระหว่างการเรียน 4.12
.82
มาก
การสอนอย่างต่อเนื่อง
12. ต้องการให้มกี ารประเมินผลหลังเรียน เพื่อตรวจสอบผลการ
4.31
.72 มากที่สุด
เรียนของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะการเรียนรู้
13. ต้องการเรียนเพราะ ความยุติธรรมในการวัดผลประเมินผล
4.27
.81 มากที่สุด
รวม
4.25 0.74 มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.6 การศึก ษาพบว่ า ปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่อ แรงจู ง ใจในการศึก ษาวิช าทหารของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหารโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.25, S.D.= .74)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า อยู่ ในระดั บ มากที่ สุด และระดั บ มาก เรีย งตามล าดั บ ดั ง นี้
ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ดาเนินการสอนตามลาดับ
ขั้น (𝑋̅ = 4.32, S.D.= .67) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน
เข้าใจง่าย (𝑋̅ = 4.31, S.D.= .74) ต้องการให้มีการประเมินผลหลังเรียนเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
ของผู้เรีย นด้ านความรู้ ทั กษะการเรีย นรู้ ( 𝑋̅ = 4.31, S.D.= .72) ต้ องการเรียนวิ ชาทหารเพราะ
อาจารย์มีการสรุปบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นขั้นตอน มีการเชื่อมโยงและประมวลความรู้ของ
ผู้เรียน (𝑋̅ = 4.31, S.D.= .68) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ มีการจัดท าสื่อในระบบ Elearning เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม มีระดับแรงจูงใจเท่ากันที่ ( 𝑋̅ = 4.28, S.D.= .76)
ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายมีกิจกรรมที่ให้ ผู้เรียนเกิดความ
ร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (𝑋̅ = 4.28, S.D.= .71) ต้องการเรียนเพราะความยุติธรรม
ในการวั ด ผลประเมิ น ผล (𝑋̅ = 4.27, S.D.= .81) ต้ อ งการเรีย นวิ ช าทหารเพราะอาจารย์ มี ก าร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในชั้นเรียนอย่างทั่วถึง (𝑋̅ = 4.24, S.D.= .73) ต้องการเรียนวิชา
ทหารเพราะอาจารย์ เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับวิธี และรูปแบบการสอน (𝑋̅ = 4.21,
S.D.= .75) ต้อ งการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ เลือกใช้ สื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกั บ
จุดประสงค์ และเนื้อหาการเรียนรู้ (𝑋̅ = 4.21, S.D.= .72) ต้องการให้มีการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อ
ทราบสภาพของผู้เรียน ณ เวลาก่อนที่จะเรียน (𝑋̅ = 4.14, S.D.= .80) และต้องการให้มีการวัดผลการ
เรีย นของผู้ เรีย นในระหว่ างการเรีย นการสอนอย่ างต่ อ เนื่ อ ง (𝑋̅ = 4.12, S.D.= .82) ตามล าดั บ
(รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.6)
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ตำรำงที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร
ของนักเรียนนายร้อย ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร
ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรเรียน/ฝึกวิชำทหำร
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1. คิดว่าห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจานวนผู้เรียน
4.39
.70 มากที่สุด
2. คิดว่าสามารถเข้าใช้งานห้องเรียนได้สะดวก
4.41
.64 มากที่สุด
3. คิดว่าห้องเรียนมีความสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มีความ
4.31
.72 มากที่สุด
สวยงามร่มรื่น
4. คิดว่าห้องเรียนมีแผนผังและป้ายสื่อความหมายและบอกทางได้ 4.26
.79 มากที่สุด
ชัดเจน
5. คิดว่าห้องเรียนมีสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งจาเป็นที่เพียงพอ 4.27
.77 มากที่สุด
6. คิดว่าสนามฝึกวิชาทหารมีความเหมาะสม และเพียงพอ
4.20
.81
มาก
7. คิดว่าสนามฝึกวิชาทหารสามารถเข้าใช้งานได้สะดวก
4.08
.83
มาก
8. คิดว่าสนามฝึกวิชาทหารมีความพร้อม ทางด้านยุทโธปกรณ์
4.06
.85
มาก
ประกอบการฝึกมีความสะอาด
9. คิดว่าสนามฝึกวิชาทหาร มีแผนผัง และป้ายสื่อความหมายบอก 4.14
.79
มาก
ทางชัดเจน
10. คิดว่าจุดบริการน้าดื่มมีความสะอาด และมีจานวนเพียงพอ
3.96
.82
มาก
11. คิดว่าห้องน้า มีความสะอาด และมีจานวนเพียงพอ
3.76 1.07
มาก
12. คิดว่า จุดทิ้งขยะ มีความสะอาด และมีจานวนเพียงพอ
3.71 1.05
มาก
รวม
4.13 0.82
มาก
จากตารางที่ 4.7 การศึก ษาพบว่ า ปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่อ แรงจู ง ใจในการศึก ษาวิช าทหารของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅ = 4.13, S.D.= .82)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก เรียงตามลาดับดังนี้ คิดว่า
สามารถเข้าใช้งานห้องเรียนได้สะดวก (𝑋̅ = 4.41, S.D.= .64) คิดว่าห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับ
จานวนผู้เรียน (𝑋̅ = 4.39, S.D.= .70) คิดว่าห้องเรียนมีความสะอาดมีแสงสว่างเพียงพอ มีความ
สวยงามร่ม รื่น (𝑋̅ = 4.31, S.D.= .72) คิ ด ว่ าห้ อ งเรีย นมี สิ่ ง อ านวยความสะดวกและสิ่ ง จ าเป็ น ที่
เพียงพอ (𝑋̅ = 4.27, S.D.= .77) คิดว่าห้ องเรียนมีแผนผัง และป้ายสื่อความหมายและบอกทางได้
ชัดเจน(𝑋̅ = 4.26, S.D.= .79) คิดว่าสนามฝึกวิชาทหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ (𝑋̅ = 4.20,
S.D.= .81) คิดว่าสนามฝึกวิชาทหารมีแผนผัง และป้ายสื่อความหมายบอกทางชัดเจน (𝑋̅ = 4.14,
S.D.= .79) คิดว่าสนามฝึกวิชาทหารสามารถเข้าใช้งานได้สะดวก (𝑋̅ = 4.08, S.D.= .83) คิดว่าสนาม
ฝึกวิชาทหารมีความพร้อมทางด้านยุทโธปกรณ์ประกอบการฝึกมีความสะอาด (𝑋̅ = 4.06, S.D.= .85)
คิดว่าจุดบริการน้าดื่มมีความสะอาดและมีจานวนเพียงพอ (𝑋̅ = 3.96, S.D.= .82) คิดว่าห้องน้ามี
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ความสะอาด และมีจานวนเพียงพอ (𝑋̅ = 3.76, S.D.= .1.07) และคิดว่าจุดทิ้งขยะมีความสะอาดและ
มีจานวนเพียงพอ(𝑋̅ = 3.71, S.D.= .1.05) ตามลาดับ(รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.7)
ตำรำงที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร
ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านอื่น ๆ (ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะ
การเลือกเหล่า และเลื อกหน่วยบรรจุ,ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมี คนในครอบครัวรับราชการ
ทหาร, ต้ อ งการเรี ยนวิ ชาทหารเพราะอยากน าความรู้ไ ปปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ สัง คม และ
ประเทศชาติในอนาคต)
̅
ด้ำนอื่น ๆ
S.D.
ระดับ
𝑿
1. ต้องการเรียนวิชาทหาร เพราะการเลือกเหล่า และเลือกหน่วย
4.46
.66
มากที่สุด
บรรจุเข้ารับราชการ
2. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับราชการทหาร 3.80 1.20
มาก
3. ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อ 4.44
.67
มากที่สุด
ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต
4. โดยรวมผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาทหารมากน้อยเพียงใด 4.28
.69
มากที่สุด
รวม
4.24 0.80 มากที่สุด
จากตารางที่ 4.8 การศึกษาพบว่า ปัจจัย ที่ส่ง ผลต่ อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของ
นั ก เรี ย นนายร้ อ ย โรงเรีย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า ด้ า นอื่ น ๆ โดยรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
(𝑋̅ = 4.24, S.D.= .80)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลาดับดังนี้ ต้องการเรียนวิชา
ทหาร เพราะการเลือกเหล่า และเลือกหน่วยบรรจุเข้ารับราชการ (𝑋̅ = 4.46, S.D.= .66) ต้องการ
เรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต
(𝑋̅ = 4.44, S.D.= .67) โดยรวมผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาทหารมากน้อยเพียงใด (𝑋̅ = 4.28,
S.D.= .69) และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับราชการ
ทหาร (𝑋̅ = 3.80, S.D.= 1.20) ตามลาดับ (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.8)
ตอนที่ 3 วิเครำะห์เปรียบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในกำรศึกษำวิชำทหำร ของ
นักเรียนนำยร้อย โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน และ แรงจูงใจภายนอก ซึ่งได้แก่ ด้าน
หลักสูตรวิชาทหาร ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการ
ฝึกวิชาทหาร ด้านภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร และ ด้านอื่น ๆ โดยใช้วิธีการทดสอบความ
แปรปรวน (ONE-Way ANOVA) ในกรณี ที่ พ บความแตกต่ า งอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ จึ ง ท าการ
ทดสอบความแตกต่าง เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบรายคู่ (Least Significance Difference:
LSD)
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ตำรำงที่ 4.9 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามชั้นปีการศึกษา
แหล่งควำม
ชั้นปีกำรศึกษำ
แปรปรวน
SS
Df
MS
F
Sig.
1.ด้านแรงจูงใจภายใน ระหว่างกลุ่ม
3.76
4
0.94 4.03** 0.00
ภายในกลุ่ม
72.60
311
0.23
รวม
76.37
315
2.ด้านหลักสูตรวิชาทหาร ระหว่างกลุ่ม
0.87
4
0.22 0.77 0.55
ภายในกลุ่ม
87.93
311
0.28
รวม
88.80
315
3.ด้านอาจารย์ผู้สอนและ ระหว่างกลุ่ม
1.80
4
0.45 1.80 0.13
ครูฝึกวิชาทหาร
ภายในกลุ่ม
77.73
311
0.25
รวม
79.53
315
4.ด้านกระบวนการเรียน ระหว่างกลุ่ม
3.12
4
0.78 2.40* 0.05
การสอนและการฝึกวิชา ภายในกลุ่ม
101.14 311
0.33
ทหาร
รวม
104.26 315
5.ด้านสภาพแวดล้อมใน ระหว่างกลุ่ม
5.35
4
1.34 4.13** 0.00
การเรียน/ฝึกวิชาทหาร ภายในกลุ่ม
100.56 311
0.32
รวม
105.91 315
6.ด้านอื่น ๆ
ระหว่างกลุ่ม
3.57
4
0.89 2.64* 0.03
ภายในกลุ่ม
105.23 311
0.34
รวม
108.80 315
ภำพรวม
ระหว่างกลุ่ม
2.14
4
0.53 2.80* 0.03
ภายในกลุ่ม
59.44
311
0.19
รวม
61.58
315
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.9 การศึก ษาพบว่ า นั กเรี ยนนายร้อ ยพระจุ ลจอมเกล้ าที่ มี ชั้ นปี ก ารศึก ษา
ต่างกัน ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในภาพรวมแต่ละชั้นปี
การศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อย
พระจุล จอมเกล้า แตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 แสดงว่ านั ก เรี ยนนายร้ อ ย
พระจุ ล จอมเกล้ า ที่ มี ชั้ น ปี ก ารศึ ก ษาต่ า งกั น มี ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาวิ ช าทหาร
ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อจาแนกรายด้านก็พบว่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีชั้นปีการศึกษาต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านแรงจูงใจภายใน ด้าน
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กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร และ
ด้านอื่น ๆ (ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะการเลือกเหล่า และเลือกหน่วยบรรจุ,ต้องการเรียนวิชา
ทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับราชการทหาร, ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไ ป
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ 0.01
ตำรำงที่ 4.10 การเปรีย บเที ย บความแตกต่ า งโดยรวมด้ วยวิ ธีผ ลต่ างนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significance Difference : LSD) จาแนกตามชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีการศึกษาของ นนร.
ชั้นปีการศึกษาของ นนร. 𝑋̅
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5
4.28
4.44
4.19
4.23
4.24
4.28
ชั้นปีที่ 1
-0.16
0.09*
0.05
0.04*
4.44
0.25*
0.21*
0.20*
ชั้นปีที่ 2
4.19
-0.04
-0.05
ชั้นปีที่ 3
4.23
-0.01
ชั้นปีที่ 4
4.24
ชั้นปีที่ 5
จากตารางที่ 4.10 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งโดยรวม ในการศึ ก ษาวิ ช าทหารของ
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามชั้นปีการศึกษา พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่ อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งโดยรวมด้ ว ยวิ ธี ผ ลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least Significance
Difference: LSD) พบว่า มีความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ (1) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 มีระดับแรงจูงใจ
ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านแรงจูงใจภายในมากกว่า นักเรียนนายร้อย
ชั้นปีที่ 3,นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 และ (2) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 มีระดับแรงจูงใจต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร มากกว่า นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3, นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่
4, และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5
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ตำรำงที่ 4.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านแรงจูง ใจภายใน ด้วยผลต่างนัยสาคัญ น้อย
ที่สุด(Least Significance Difference: LSD) จาแนกตามชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีการศึกษาของ นนร.
ชั้นปีการศึกษาของ นนร.
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5
𝑋̅
4.32
4.38
4.13
4.16
4.10
4.32
ชั้นปีที่ 1
-0.06
0.19*
0.16
0.22*
4.38
0.25*
0.22*
0.28*
ชั้นปีที่ 2
4.13
-0.03
0.03
ชั้นปีที่ 3
4.16
0.06
ชั้นปีที่ 4
4.10
ชั้นปีที่ 5
จากตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านแรงจูงใจภายใน ในการศึกษาวิชา
ทหาร ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการศึกษาวิชาทหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ด้ วยวิธี ผลต่ างนัย สาคั ญ น้ อยที่สุ ด (Least Significance Difference: LSD) พบว่า มี
ความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ (1) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านแรงจูงใจภายในมากกว่า นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3, นักเรียน
นายร้อ ยชั้ น ปี ที่ 5 และ (2) นั ก เรีย นนายร้อ ยชั้น ปี ที่ 2 มี ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่อ ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
แรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านแรงจูงใจภายในมากกว่า นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3, นักเรียน
นายร้อยชั้นปีที่ 4 และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5
ตำรำงที่ 4.12 การเปรียบเที ยบความแตกต่างรายคู่ ด้ านกระบวนการเรีย นการสอน ด้ วยผลต่า ง
นัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significance Difference: LSD) จาแนกตามชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีการศึกษาของ นนร.
ชั้นปีการศึกษาของ นนร. 𝑋̅ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5
4.26
4.50
4.22
4.21
4.31
4.26
ชั้นปีที่ 1
-0.24*
0.04
0.05
-0.05
4.50
0.28*
0.29*
0.19
ชั้นปีที่ 2
4.22
0.01
0.09
ชั้นปีที่ 3
4.21
-0.1
ชั้นปีที่ 4
4.31
ชั้นปีที่ 5
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จากตารางที่ 4.12 การเปรีย บเที ย บความแตกต่ างในด้ านกระบวนการเรีย นการสอนใน
การศึกษาวิชาทหารของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึก ษาวิชาทหาร แตกต่างกั นอย่างมีนัย สาคั ญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญ น้อยที่สุด(Least Significance Difference:
LSD) พบว่า มีความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ (1) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านกระบวนการเรียนการสอนน้อยกว่านักเรียนนาย
ร้อยชั้นปีที่ 2 และ(2) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 มีระดับความคิดเห็ นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาวิชาทหาร ในด้านอาคารสถานที่ มากกว่านักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 และ นักเรียนนายร้อย
ชั้นปีที่ 4
ตำรำงที่ 4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร
ด้วยผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significance Difference: LSD) จาแนกตามชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีการศึกษาของ นนร.
ชั้นปีการศึกษาของ นนร. 𝑋̅ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5
4.03
4.42
4.10
4.18
4.15
4.03
ชั้นปีที่ 1
-0.39*
-0.07
-0.15
-0.12
4.42
0.32*
0.24*
0.27*
ชั้นปีที่ 2
4.10
-0.08
-0.05
ชั้นปีที่ 3
4.18
0.03
ชั้นปีที่ 4
4.15
ชั้นปีที่ 5
จากตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชา
ทหารในการศึกษาวิชาทหารของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ผ ลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least Significance
Difference: LSD) พบว่า มีความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ (1) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1มี ระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านแรงจูงใจภายในน้อยกว่านักเรียน
นายร้อ ยชั้ น ปี ที่ 2 และ (2) นั ก เรีย นนายร้อ ยชั้น ปี ที่ 2 มี ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่อ ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
แรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านอาคารสถานที่ มากกว่านักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3, นักเรียน
นายร้อยชั้นปีที่ 4 และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5
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ตำรำงที่ 4.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้านอื่น ๆ (ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะการ
เลือกเหล่า และเลือกหน่วยบรรจุ,ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับราชการทหาร,
ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติใน
อนาคต) ด้วยผลต่างนัยสาคัญ น้อยที่สุด (Least Significance Difference : LSD) จาแนกตามชั้นปี
การศึกษา
ชั้นปีการศึกษาของ นนร.
ชั้นปีการศึกษาของ นนร. 𝑋̅
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5
4.27
4.42
4.07
4.21
4.25
ชั้นปีที่ 1
4.27
-.15
.20
.06
.02
*
4.42
.35
.21
.17
ชั้นปีที่ 2
4.07
-.14
-.18
ชั้นปีที่ 3
4.21
-.04
ชั้นปีที่ 4
4.25
ชั้นปีที่ 5
จากตารางที่ 4.14 การเปรียบเที ยบความแตกต่ างในด้านอื่น ๆ (ต้อ งการเรียนวิชาทหาร
เพราะการเลื อกเหล่ า และเลื อกหน่ วยบรรจุ,ต้ อ งการเรีย นวิช าทหารเพราะมี คนในครอบครัวรั บ
ราชการทหาร, ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสัง คม
และประเทศชาติในอนาคต) ในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พบว่า มี
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญ น้อยที่สุด (Least
Significance Difference: LSD) พบว่า มีความแตกต่างกัน คือ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 มีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านอื่น ๆ มากกว่านักเรียนนาย
ร้อยชั้นปีที่ 3
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ตำรำงที่ 4.15 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษา แหล่งความแปรปรวน
ที่ผ่านมา
1.ด้านแรงจูงใจภายใน
2.ด้านหลักสูตรวิชาทหาร
3.ด้านอาจารย์ผู้สอนและ
ครูฝึกวิชาทหาร
4.ด้านกระบวนการเรียน
การสอนและการฝึกวิชา
ทหาร
5.ด้านสภาพแวดล้อมใน
การเรียน/ฝึกวิชาทหาร
6.ด้านอื่น ๆ
ภำพรวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

Sig.

1.49
74.88
76.37
1.07
87.73
88.80
1.32
78.22
79.53
0.92
103.34
104.26
0.83
105.07
105.91
1.74
107.06
108.80
0.87
60.71
61.58

4
311
315
4
311
315
4
311
315
4
311
315
4
311
315
4
311
315
4
311
315

0.37 1.55
0.24

0.19

0.27 0.95
0.28

0.44

0.33 1.31
0.25

0.27

0.23 0.69
0.33

0.60

0.21 0.62
0.34

0.65

0.44 1.27
0.34

0.28

0.22 1.11
0.20

0.35

จากตารางที่ 4.15 การเปรียบเที ยบปั จจัยที่ มีผลต่ อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
โดยรวม และรายด้านทั้ง 6 ด้าน ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า
เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านในระดับที่ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการศึกษาวิชาทหาร ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ตำรำงที่ 4.16 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามสาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
สาเหตุการสมัครเข้าเป็น
นักเรียนนายร้อย แหล่งความแปรปรวน
1.ด้านแรงจูงใจภายใน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2.ด้านหลักสูตรวิชาทหาร ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ด้านอาจารย์ผู้สอนและ ระหว่างกลุ่ม
ครูฝึกวิชาทหาร
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ด้านกระบวนการเรียน ระหว่างกลุ่ม
การสอนและการฝึกวิชา ภายในกลุ่ม
ทหาร
รวม
5.ด้านสภาพแวดล้อมใน ระหว่างกลุ่ม
การเรียน/ฝึกวิชาทหาร ภายในกลุ่ม
รวม
6.ด้านอื่นๆ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ภำพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

SS
3.30
73.06
76.37
4.66
84.14
88.80
1.23
78.30
79.53
1.62
102.64
104.26
1.36
104.54
105.91
4.17
104.63
108.80
2.17
59.41
61.58

Df
3
312
315
3
312
315
3
312
315
3
312
315
3
312
315
3
312
315
3
312
315

MS
1.10
0.23

F
4.70**

Sig.
0.00

1.55
0.27

5.76**

0.00

0.41
0.25

1.64

0.18

0.54
0.33

1.64

0.18

0.46
0.34

1.36

0.26

1.39
0.34

4.14**

0.01

0.72
0.19

3.80**

0.01

จากตารางที่ 4.16 การเปรียบเที ยบปั จจัยที่ มีผลต่ อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามสาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนาย
ร้อย ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร โดยรวมพบความแตกต่าง
อย่างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่านั กเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีสาเหตุการ
สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร โดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่าสาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย ของ
นัก เรียนนายร้อยพระจุล จอมเกล้าที่ ต่างกัน มี ระดั บความคิ ดเห็ น ต่อ ปัจ จัยที่ ส่ง ผลต่อ แรงจูง ใจใน
การศึกษาวิชาทหาร ในด้านแรงจูงใจภายใน ด้านหลักสูตรวิชาทหาร และด้านอื่นๆ(ต้องการเรียนวิชา
ทหารเพราะการเลือกเหล่า และเลือกหน่วยบรรจุ,ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับ
ราชการทหาร, ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสัง คม
และประเทศชาติในอนาคต) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตำรำงที่ 4.17 การเปรี ยบเที ย บความแตกต่ างโดยรวมด้ วยวิธีผ ลต่ างนั ย สาคั ญ น้อ ยที่ สุด (Least
Significance Difference: LSD) จาแนกตาม สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
สาเหตุการสมัครเข้าเป็น
ครอบครัว
นักเรียนนายร้อย
ความสมัครใจ สนับสนุน สมัครตามเพื่อน เหตุผลอื่นๆ
𝑋̅
4.32
4.19
4.09
4.03
4.32
ความสมัครใจ
0.13*
0.23
0.29*
4.19
0.09
0.16
ครอบครัวสนับสนุน
4.09
0.06
สมัครตามเพื่อน
4.03
เหตุผลอื่น ๆ
จากตารางที่ 4.17 การเปรียบเที ยบความแตกต่างโดยรวมในการศึ กษาวิช าทหาร พบว่า
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชา
ทหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างโดยรวมด้วย
วิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significance Difference : LSD) พบว่า สาเหตุการสมัครเข้า
เป็ น นั ก เรีย นนายร้ อ ย ด้ ว ยความสมั ค รใจ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจใน
การศึกษาวิชาทหารโดยรวม มากกว่าสาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยด้วยเหตุผลครอบครัว
สนับสนุน และเหตุผลอื่น ๆ
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ตำรำงที่ 4.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้านแรงจูง ใจภายใน ด้วยผลต่างนัยสาคัญ น้อย
ที่สุด(Least Significance Difference: LSD) จาแนกตามสาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
สาเหตุการสมัครเข้าเป็น
ครอบครัว
นักเรียนนายร้อย
ความสมัครใจ สนับสนุน สมัครตามเพื่อน เหตุผลอื่น ๆ
𝑋̅
4.29
4.08
3.98
4.18
4.29
ความสมัครใจ
0.21*
0.31*
0.11
4.08
0.10
-0.10
ครอบครัวสนับสนุน
3.98
-.20
สมัครตามเพื่อน
4.18
เหตุผลอื่น ๆ
จากตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านแรงจูง ใจภายใน จาแนกตามสาเหตุ
การสมั ค รเข้ าเป็ น นั ก เรีย นนายร้อ ย พบว่ า มี ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจใน
การศึ ก ษาวิ ช าทหาร แตกต่ า งกั น อย่า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 เมื่ อ เปรีย บเที ย บความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญ น้อยที่สุด(Least Significance Difference : LSD) พบว่า มี
ความแตกต่างกัน คือ สาเหตุการสมัค รเข้าเป็นนั กเรียนนายร้อยด้วยความสมัครใจ มีระดับ ความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารมากกว่า ครอบครัวสนับสนุนและ สมัคร
ตามเพื่อน
ตำรำงที่ 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านหลักสูตรวิชาทหาร ด้วยผลต่างนัยสาคัญน้อย
ที่สุด(Least Significance Difference : LSD) จาแนกตามสาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
สาเหตุการสมัครเข้าเป็น
ครอบครัว
นักเรียนนายร้อย
ความสมัครใจ สนับสนุน สมัครตามเพื่อน เหตุผลอื่น ๆ
𝑋̅
4.41
4.19
4.09
4.00
4.41
ความสมัครใจ
0.22*
0.32*
0.41*
4.19
0.10
0.19
ครอบครัวสนับสนุน
4.09
-0.09
สมัครตามเพื่อน
4.00
เหตุผลอื่น ๆ
จากตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านหลักสูตรวิชาทหาร ในการศึกษาวิชา
ทหาร ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการศึ ก ษาวิ ช าทหาร แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
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ความแตกต่ า งด้ า นหลั ก สู ต รวิ ช าทหาร ด้ ว ยวิ ธี ผ ลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least Significance
Difference : LSD) พบว่า สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยด้วยความสมัครใจ มีระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารมากกว่า ครอบครัวสนับสนุน สมัครตาม
เพื่อน และเหตุผลอื่น ๆ
ตำรำงที่ 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้านอื่น ๆ ด้วยผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least
Significance Difference: LSD) จาแนกตามสาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
สาเหตุการสมัครเข้าเป็น
ครอบครัว
นักเรียนนายร้อย
ความสมัครใจ สนับสนุน สมัครตามเพื่อน เหตุผลอื่น ๆ
𝑋̅
4.29
4.20
4.13
3.68
4.29
ความสมัครใจ
0.09
0.16
.61*
4.20
0.07
.52*
ครอบครัวสนับสนุน
4.13
0.45
สมัครตามเพื่อน
3.68
เหตุผลอื่น ๆ
จากตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านอื่น ๆ (ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะ
การเลือกเหล่า และเลือกหน่วยบรรจุ,ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับราชการทหาร
, ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
ในอนาคต) ในการศึก ษาวิ ชาทหาร ของนั กเรีย นนายร้อ ยพระจุ ลจอมเกล้า พบว่า มี ระดับ ความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดั บ 0.01 เมื่ อ เปรี ยบเที ยบความแตกต่างด้า นอื่น ๆ ด้ วยวิธี ผลต่ างนั ย สาคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significance Difference: LSD) พบว่า สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยความสมัครใจ และ
สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยเพราะครอบครัวสนับสนุน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารมากกว่า ด้วยเหตุผลอื่น ๆ
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ตำรำงที่ 4.21 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยทีส่ ่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียน
นายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยรวม จาแนกตามสถานภาพของครอบครัว
สถานภาพของครอบครัว แหล่งความแปรปรวน
1.ด้านแรงจูงใจภายใน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2.ด้านหลักสูตรวิชาทหาร ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ด้านอาจารย์ผู้สอนและ ระหว่างกลุ่ม
ครูฝึกวิชาทหาร
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ด้านกระบวนการเรียน ระหว่างกลุ่ม
การสอนและการฝึกวิชา ภายในกลุ่ม
ทหาร
รวม
5.ด้านสภาพแวดล้อมใน ระหว่างกลุ่ม
การเรียน/ฝึกวิชาทหาร ภายในกลุ่ม
รวม
6.ด้านอื่น ๆ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ภำพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
0.52
75.85
76.37
1.85
86.95
88.80
1.65
77.89
79.53
1.08
103.17
104.26
0.74
105.17
105.91
2.86
105.94
108.80
1.33
60.25
61.58

Df
2
313
315
2
313
315
2
313
315
2
313
315
2
313
315
2
313
315
2
313
315

MS
F
0.26 1.07
0.24

Sig.
0.34

0.93 3.34*
0.28

0.04

0.82 3.31*
0.25

0.04

0.54 1.64
0.33

0.20

0.37 1.10
0.34

0.33

1.43 4.22*
0.34

0.02

0.67 3.46*
0.19

0.03

จากตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบปัจจัย ที่ส่ง ผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามสถานภาพของครอบครัวโดยรวม พบ
ความแตกต่ างอย่ างมี นั ย นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 แสดงว่านั กเรีย นนายร้อ ยพระจุ ลจอมเกล้า ที่ มี
สถานภาพของครอบครัวต่างกัน มีปัจจัยที่ ส่งผลต่อแรงจูง ใจในการศึกษาวิชาทหาร โดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่าสถานภาพของครอบครัวของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านหลักสูตรวิชา
ทหาร ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร และด้านอื่น ๆ (ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะการเลือก
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เหล่ า และเลื อ กหน่ ว ยบรรจุ ,ต้ อ งการเรีย นวิช าทหารเพราะมี ค นในครอบครั วรั บ ราชการทหาร,
ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติใน
อนาคต) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตำรำงที่ 4.22 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งรายคู่ ด้ ว ยผลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significance Difference: LSD) โดยรวม จาแนกตามสถานภาพของครอบครัว
สถำนภำพของครอบครัว
บิดา และมารดา บิดา หรือมารดา บิดา และมารดา
สถำนภำพของครอบครัว
ยังมีชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิตแล้ว
𝑋̅
4.26
4.46
3.51
-0.2*
0.75*
4.26
บิดา และมารดา ยังมีชีวิต
0.95
4.46
บิดา หรือมารดา เสียชีวิต
บิดา และมารดา เสียชีวิตแล้ว 3.52
จากตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างโดยภาพรวมในการศึกษาวิชาทหาร ของ
นั ก เรีย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า พบว่ า มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจใน
การศึ ก ษาวิ ช าทหาร แตกต่ า งกั น อย่า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เปรีย บเที ย บความ
แตกต่างด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significance Difference: LSD) พบว่า นักเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ บิดาและมารดายังมีชีวิต มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการศึกษาวิชาทหารน้อยกว่า นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ บิดาหรือมารดาเสียชีวิต และ
มากกว่า นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่บิดาและมารดาเสียชีวิตแล้ว
ตำรำงที่ 4.23 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งรายคู่ ด้ ว ยผลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significance Difference: LSD) ด้านหลักสูตร จาแนกตามสถานภาพของครอบครัว
สถำนภำพของครอบครัว
บิดา และมารดา บิดา หรือมารดา บิดา และมารดา
สถำนภำพของครอบครัว
ยังมีชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิตแล้ว
𝑋̅
4.32
4.56
3.50
-0.24*
0.82*
4.32
บิดา และมารดา ยังมีชีวิต
1.06
4.56
บิดา หรือมารดา เสียชีวิต
บิดา และมารดา เสียชีวิตแล้ว 3.50
จากตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร
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แตกต่างกั นอย่างมี นั ยสาคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 เมื่ อ เปรียบเที ยบความแตกต่ างด้านหลัก สูต ร
จ าแนกตามสถานภาพของครอบครั ว ด้ ว ยวิ ธี ผ ลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least Significance
Difference : LSD) พบว่า นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่บิดาและมารดายังมีชีวิต มีระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารน้อยกว่า นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ที่บิด าหรือมารดา เสี ยชีวิตแล้ว และมากกว่านั กเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ าสาเหตุที่ บิดาและ
มารดา เสียชีวิตแล้ว
ตำรำงที่ 4.24 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งรายคู่ ด้ ว ยผลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significance Difference: LSD) ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร จาแนกตามสถานภาพของ
ครอบครัว
สถำนภำพของครอบครัว
บิดา และมารดา บิดา หรือมารดา บิดา และมารดา
สถำนภำพของครอบครัว
ยังมีชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิตแล้ว
𝑋̅
4.38
4.59
3.50
-0.21*
0.88*
4.38
บิดา และมารดา ยังมีชีวิต
1.09*
4.59
บิดา หรือมารดา เสียชีวิต
บิดา และมารดา เสียชีวิตแล้ว 3.50
จากตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร
ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการศึกษาวิชาทหารของนักเรียนนายร้อยพระจุงจอมเกล้า
พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูง ใจในการศึกษาวิชาทหาร แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เมื่ อเปรีย บเที ยบความแตกต่างด้ วยวิธีผลต่างนัย สาคัญ น้อ ยที่สุ ด
(Least Significance Difference: LSD) พบว่า มี ความแตกต่ างกัน 2 คู่ คือ (1) นั กเรียนนายร้อ ย
พระจุลจอมเกล้ าที่บิ ดาและมารดายั ง มีชีวิ ต มี ระดั บความคิ ดเห็ น ต่อ ปัจ จัยที่ ส่ง ผลต่อ แรงจูง ใจใน
การศึก ษาวิ ชาทหารน้ อยกว่า นั กเรีย นนายร้ อยพระจุล จอมเกล้ าที่ บิ ดาหรือมารดา เสี ย ชีวิ ตแล้ ว
และมากกว่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ บิดาและมารดาเสียชีวิตแล้ว (2) นักเรียนนายร้อย
พระจุล จอมเกล้า ที่ บิ ดาหรือ มารดาเสีย ชีวิ ต มีร ะดับ ความคิด เห็ น ต่ อปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่อ แรงจูง ใจใน
การศึกษาวิชาทหารมากกว่า นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่บิดาและมารดาเสียชีวิตแล้ว
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ตำรำงที่ 4.25 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งรายคู่ ด้ ว ยผลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significance Difference: LSD) ด้านอื่น ๆ จาแนกตามสถานภาพของครอบครัว
สถำนภำพของครอบครัว
บิดา และมารดา บิดา หรือมารดา บิดา และมารดา
สถำนภำพของครอบครัว
ยังมีชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิตแล้ว
𝑋̅
4.23
4.54
3.25
-0.31*
0.98*
4.23
บิดา และมารดา ยังมีชีวิต
1.29
4.54
บิดา หรือมารดา เสียชีวิต
บิดา และมารดา เสียชีวิตแล้ว 3.25
จากตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านอื่น ๆ ในการศึกษาวิชาทหาร ของ
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามสถานภาพของครอบครัวพบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านอื่น ๆ ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญ น้อยที่สุด มีความแตกต่างกัน คือ
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่บิดาและมารดายังมีชีวิต มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารน้อยกว่า นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
และมากกว่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่บิดาและมารดาเสียชีวิตแล้ว
ตำรำงที่ 4.26 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัว โดยรวม
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว แหล่งความแปรปรวน
1.ด้านแรงจูงใจภายใน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2.ด้านหลักสูตรวิชาทหาร ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ด้านอาจารย์ผู้สอนและ ระหว่างกลุ่ม
ครูฝึกวิชาทหาร
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ด้านกระบวนการเรียน ระหว่างกลุ่ม
การสอนและการฝึกวิชา ภายในกลุ่ม
ทหาร
รวม

SS
0.06
76.31
76.37
1.41
87.39
88.80
1.45
78.08
79.53
0.84
103.41
104.26

Df
4
311
315
4
311
315
4
311
315
4
311
315

MS
0.02
0.25

F
0.06

Sig.
0.99

0.35
0.28

1.25

0.29

0.36
0.25

1.45

0.22

0.21
0.33

0.63

0.64
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ตำรำงที่ 4.26 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัว โดยรวม (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว แหล่งความแปรปรวน
5.ด้านสภาพแวดล้อมใน ระหว่างกลุ่ม
การเรียน/ฝึกวิชาทหาร ภายในกลุ่ม
รวม
6.ด้านอื่น ๆ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ภำพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.86
105.05
105.91
0.53
108.27
108.80
0.47
61.11
61.58

Df
4
311
315
4
311
315
4
311
315

MS
0.22
0.34

F
0.64

Sig.
0.64

0.13
0.35

0.38

0.82

0.12
0.20

0.59

0.67

จากตารางที่ 4.26 การเปรียบเที ยบปั จจัยที่ มีผลต่ อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามรายได้เฉลี่ย ของครอบครัว โดย
ภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ที่ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชา
ทหาร ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตำรำงที่ 4.27 เปรียบเที ยบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูง ใจในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยรวม จาแนกตามภูมิลาเนา
ภูมิลาเนา

แหล่งความแปรปรวน
1.ด้านแรงจูงใจภายใน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2.ด้านหลักสูตรวิชาทหาร ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ด้านอาจารย์ผู้สอนและ ระหว่างกลุ่ม
ครูฝึกวิชาทหาร
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.57
74.79
76.37
2.23
86.57
88.80
1.40
78.14
79.53

Df
5
310
315
5
310
315
5
310
315

MS
0.31
0.24

F
1.30

Sig.
0.26

0.45
0.28

1.60

0.16

0.28
0.25

1.11

0.36
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ตำรำงที่ 4.27 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยรวม จาแนกตามภูมิลาเนา (ต่อ)
ภูมิลาเนา

แหล่งความแปรปรวน
4.ด้านกระบวนการเรียน ระหว่างกลุ่ม
การสอนและการฝึกวิชา ภายในกลุ่ม
ทหาร
รวม
5.ด้านสภาพแวดล้อมใน ระหว่างกลุ่ม
การเรียน/ฝึกวิชาทหาร ภายในกลุ่ม
รวม
6.ด้านอื่นๆ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ภำพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
2.65
101.60
104.26
3.41
102.50
105.91
3.86
104.94
108.80
2.08
59.50
61.58

Df
5
310
315
5
310
315
5
310
315
5
310
315

MS
0.53
0.33

F
1.62

Sig.
0.16

0.68
0.33

2.06

0.07

0.77
0.34

2.28*

0.05

0.42
0.19

2.17

0.06

จากตารางที่ 4.27 การเปรียบเที ยบปั จจัยที่ มีผลต่ อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาแนกตามภูมิลาเนา พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 แสดงว่ า นั ก เรีย นนายร้อ ยพระจุ ล จอมเกล้ าที่ มี ต าม
ภูมิลาเนาต่างกัน โดยภาพรวมมีปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ไม่แตกต่างกัน
เมื่อจาแนกรายด้านก็พบว่าภูมิลาเนาของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านอื่นๆ(ต้องการเรียนวิชาทหาร
เพราะการเลื อกเหล่ า และเลื อกหน่ วยบรรจุ,ต้ อ งการเรีย นวิช าทหารเพราะมี คนในครอบครัว รั บ
ราชการทหาร, ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสัง คม
และประเทศชาติในอนาคต) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตำรำงที่ 4.28 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งรายคู่ ด้ ว ยผลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significance Difference: LSD) ด้านอื่น ๆ (ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะการเลือกเหล่า และเลือก
หน่วยบรรจุ,ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับราชการทหาร, ต้องการเรียนวิชาทหาร
เพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต) จาแนกตาม
ภูมิลาเนา
ภูมิลำเนำ
ภาค
𝑋̅
ภูมิลำเนำ
ภาค
ภาค
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ตะวันออก
ตะวันออก ตะวันตก
เฉียงเหนือ
4.26
4.20
4.32
4.05
4.43
4.24
0.06
0.21*
4.26
ภาคกลาง
-0.06
-0.17
0.02
0.15
4.20
ภาคเหนือ
-0.12
-0.23
-0.04
*
0.27
4.32
ภาคใต้
-0.11
0.08
ภาคตะวันออก
4.05
เฉียงเหนือ
-0.38*
-0.19
0.19
ภาคตะวันออก 4.43
ภาคตะวันตก 4.24
จากตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านอื่นๆ(ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะ
การเลือกเหล่า และเลือกหน่วยบรรจุ,ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับราชการ
ทหาร, ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบั ติงานเพื่อประโยชน์ ต่อสัง คม และ
ประเทศชาติในอนาคต) พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชา
ทหารของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านอื่น ๆ ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญ น้อยที่สุด (Least
Significance Difference: LSD) พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น 3 คู่ คื อ (1) นั ก เรี ย นนายร้ อ ยที่ มี
ภูมิลาเนาในภาคกลาง มี ระดั บความคิด เห็นต่ อปัจจัยที่ ส่ง ผลต่อแรงจูง ใจในการศึกษาวิชาทหาร
มากกว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) นักเรียนนายร้อยที่มีภูมิลาเนาในภาคใต้ มีระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารมากกว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ (3)
นักเรียนนายร้อยที่มีภูมิลาเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารมากกว่า ภาคตะวันออก
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาปัจจัยที่ ส่ง ผลต่อ จูง ใจในการศึกษาวิชาทหาร ของ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเพื่อแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
การจัด การเรีย นการสอนวิช าทหาร ของส่ว นวิ ชาทหาร โรงเรี ยนนายร้อ ยพระจุล จอมเกล้า ให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1- ชั้นปีที่ 5 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชากรนักเรียนนายร้อยในแต่ละชั้น
ปี ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบด้วยคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
แบบประเมิน ค่า (Rating Scale) และแบบปลายเปิด (Open Ended Question) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล โดยเก็บข้อมูล 316 ชุด แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ระดับชั้นปีการศึกษา
สาเหตุ การสมัค รเข้ าเป็ น นั ก เรีย นนายร้อ ย เกรดเฉลี่ ย ในภาคการศึก ษาที่ ผ่ านมา สถานภาพของ
ครอบครัว ภูมิลาเนา ผู้วิจัยใช้สถิติการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใน
การอธิบาย
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชา
ทหาร ของนักเรียนนายร้อย ผู้วิจัยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ รรณ นา (Descriptive Statistic) ใน การอธิ บ าย การวิ เ คราะห์
ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่ง ผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร เพื่อทดสอบ
สมมติ ฐ าน ใช้ วิ ธีก ารทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) ในกรณี ที่ พ บความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ
รายคู่ (Least Significance Difference: LSD)
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาวิ ช าทหาร ของนั ก เรี ย นนายร้ อ ยพระ
จุลจอมเกล้า
5.1 ผลกำรวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในกำรศึกษำวิชำทหำร ของนักเรียนนำยร้อย
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ สรุปผลได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากลุ่มตัวอย่าง จานวน 316 นาย เป็นนักเรียนนาย
ร้อยชั้นปีที่ 1 จานวน 79 นาย คิดเป็นร้อยละ 25 เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 3.00 – 3.50
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.8 สมั ค รเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนายร้ อ ยด้ ว ยความสมั ค รใจ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.3
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สถานภาพครอบครั ว บิ ด าและมารดา ยั ง มี ชีวิต คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 93.0 รายได้เฉลี่ ย ของครอบครั ว
30,000 - 49,999 บาท ต่อเดือน และ มีภูมิลาเนาอยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.7
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรศึกษำวิชำทหำร ของนักเรียนนำยร้อย โรงเรียน
นำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารของนักเรียนนาย
ร้อย โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า โดยรวมทุ กด้ านอยู่ในระดับ มากที่ สุด (𝑋̅ = 4.26) โดยมี
ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียงตามลาดับ ดังนี้ 1.ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร 2.ด้านหลักสูตรวิชา
ทหาร 3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหาร 4.ด้านอื่นๆ(ต้องการเรียนวิชาทหาร
เพราะการเลื อกเหล่ า และเลื อกหน่ วยบรรจุ,ต้ อ งการเรีย นวิช าทหารเพราะมี คนในครอบครั วรั บ
ราชการทหาร, ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสัง คม
และประเทศชาติในอนาคต) 5.ด้านแรงจูงใจภายใน และ 6.ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชา
ทหาร เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก เรียงตามลาดับ ดังนี้
2.1) ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ =4.39) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ต้องการเรียนวิชา
ทหารเพราะครูฝึกมีความรู้ในวิชาที่รับผิดชอบขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน สามารถให้
คาแนะนาได้ (𝑋̅ =4.47) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะครูฝึก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ช่วยเหลือ
และเอาใจใส่ต่อผู้เรียน (𝑋̅ =4.43) (ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะครูฝึก มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกาย
เหมาะสม มีอารมณ์ มั่น คง มี เสียงพู ดชัดเจน (𝑋̅ =4.40) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์มี
ความรู้ในวิชาที่ทาการสอน และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพ (𝑋̅ =4.39) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะ
อาจารย์ มีจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูทหารที่ทาหน้าที่สอน (𝑋̅ =4.39) ต้องการเรียนวิชา
ทหารเพราะอาจารย์มี ความยืดหยุ่นผ่อ นปรน (𝑋̅ =4.38) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะครูฝึก มี
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูทหารที่ทาหน้าที่สอน (𝑋̅ =4.38) ต้องการเรียนวิชาทหาร
เพราะอาจารย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เอาใจใส่ต่อผู้เรียน (𝑋̅ =4.37) ต้องการเรียนวิชาทหาร
เพราะครูฝึ ก มี ความยื ดหยุ่ น ผ่อ นปรน (𝑋̅ =4.35) และต้อ งการเรีย นวิชาทหารเพราะอาจารย์ มี
บุคลิกภาพที่ดี และมีลักษณะของความเป็นผู้นา (𝑋̅ =4.32)
2.2) ด้านหลักสูตรวิชาทหาร อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ต้องการจัดการศึกษาเพื่อให้
นักเรียนนายร้อยที่สาเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้นาหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (𝑋̅ = 4.50) ต้องการจัดการศึกษาให้ นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่
จาเป็น, การเป็นผู้นาหน่วย และฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม (𝑋̅ = 4.50) ต้องการจัดการศึกษาให้
นนร.ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จาเป็นในการรับราชการ, การศึกษาดูง าน,
การฝึ กปฏิ บัติงานตามหน้ าที่ และฝึกเพิ่ มเติม พิเศษสาหรับ ผู้บั งคับ หน่ วย (𝑋̅ = 4.45) ต้ องการจั ด
การศึกษาให้ นนร.ชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บัง คับหมวด, ความรู้ที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติการทางทหาร และฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ (𝑋̅ = 4.38) ต้องการจัดการศึกษาให้ นนร.ชั้นปีที่
1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้าชุด และวิชาทหาร (𝑋̅ = 4.34) ต้องการ
จัดการศึกษาให้ นนร.ชั้นปีที่ 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บัง คับหมู่ และวิชาทหารปืนใหญ่
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(𝑋̅ = 4.31) ต้ อ งการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร รร.จปร. พ.ศ. 2558 ด้ านวิช าทหาร (𝑋̅ = 4.11) และ
ต้องการศึกษาตามหลักสูตร รร.จปร. พ.ศ. 2563 ด้านวิชาทหาร (𝑋̅ = 4.01)
2.3) ด้ า นกระบวนการเรี ย นการสอนและการฝึ ก วิ ช าทหาร อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
(𝑋̅ = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย
ดังนี้ ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ดาเนินการสอน
ตามลาดับขั้น (𝑋̅ = 4.32) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน
เข้าใจง่าย (𝑋̅ = 4.31) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ มีการสรุปบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นขั้นตอน มีการเชื่อมโยงและประมวลความรู้ของผู้เรียน (𝑋̅ = 4.31) ต้องการให้มีการประเมินผล
หลังเรียน เพื่อตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะการเรียนรู้ (𝑋̅ = 4.31) ต้องการ
เรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือ และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (𝑋̅ = 4.28) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ มีการจัดทาสื่อใน
ระบบ E-learning เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม (𝑋̅ = 4.28) ต้องการเรียนเพราะ ความ
ยุติธรรมในการวัดผลประเมินผล (𝑋̅ = 4.27) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในชั้นเรียนอย่างทั่วถึง (𝑋̅ = 4.24) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ ใช้
สื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา และมีผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (𝑋̅ = 4.23)
ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ เลือกใช้สื่อการเรียนการสอน เหมาะสมกับวิธีและรูปแบบการ
สอน (𝑋̅ = 4.21) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอาจารย์ เลือกใช้สื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ และเนื้อหาการเรียนรู้(𝑋̅ = 4.21) ต้องการให้มีการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อทราบสภาพ
ของผู้เรียน ณ เวลาก่อนที่จะเรียน (𝑋̅ = 4.14) และ ต้องการให้มีการวัดผลการเรียนของผู้เรียนใน
ระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (𝑋̅ = 4.12)
2.4) ด้านอื่นๆ(ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะการเลือกเหล่า และเลือกหน่วยบรรจุ,
ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับราชการทหาร, ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยาก
นาความรู้ไปปฏิ บัติ งานเพื่ อประโยชน์ ต่อสั งคม และประเทศชาติ ในอนาคต)อยู่ในระดับ มากที่สุ ด
(𝑋̅ = 4.24) เมื่อ พิ จารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า อยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด และระดั บ มาก เรี ยงตามลาดั บ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ต้ องการเรียนวิชาทหาร เพราะการเลือ กเหล่า และเลือกหน่ วยบรรจุ เข้ารับราชการ
(𝑋̅ = 4.46) ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติในอนาคต (𝑋̅ = 4.44) โดยรวมผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาทหารมากน้อยเพียงใด
(𝑋̅ = 4.28) และ ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับราชการทหาร (𝑋̅ = 3.80)
2.5) ด้านแรงจูงใจภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุ และระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ คิดว่าวิชาทหารมีความน่าสนใจ
และสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ในการรับ ราชการได้ (𝑋̅ = 4.44) ต้องการความรู้เพิ่ ม เติม จากการ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ จากอาจารย์ผู้สอน นอกเหนือจากความรู้ในตารา (𝑋̅ = 4.32) ต้องการ
ศึกษาวิชาทหารเพื่อเสริมสร้าง การพัฒนาด้านทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
(𝑋̅ = 4.32) ต้องการมีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น (𝑋̅ = 4.32) ต้องการศึกษาวิชาทหารเพื่อ
เสริมสร้าง การพัฒนาด้านความรู้ ความคิด และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (𝑋̅ = 4.30) คิดว่า
ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการศึกษาวิชาทหาร (𝑋̅ = 4.15) ต้องการได้รับรางวัล การยก
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ย่อง ชื่น ชม การยอมรับจากอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ เรียนคนอื่ น ๆ (𝑋̅ = 3.98) และรู้สึก สนุ กและมี
ความสุขเมื่อเรียนวิชาทหาร (𝑋̅ = 3.95)
2.6) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร อยู่ในระดับมาก (𝑋̅ = 4.13) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่ สุดและระดับ มาก เรียงตามลาดับ ค่าเฉลี่ยดังนี้ คิดว่า
สามารถเข้าใช้งานห้องเรียนได้สะดวก (𝑋̅ = 4.41) คิดว่าห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจานวนผู้เรียน
(𝑋̅ = 4.39) คิดว่าห้องเรียนมีความสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มีความสวยงามร่มรื่น (𝑋̅ = 4.31) คิด
ว่าห้องเรียนมีสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งจาเป็นที่เพียงพอ (𝑋̅ = 4.27) คิดว่าห้องเรียนมีแผนผัง
และป้ายสื่อความหมายและบอกทางได้ชัดเจน (𝑋̅ = 4.26) คิดว่าสนามฝึกวิชาทหารมีความเหมาะสม
และเพียงพอ (𝑋̅ = 4.20) คิดว่าสนามฝึกวิชาทหาร มีแผนผัง และป้ายสื่อความหมายบอกทางชัดเจน
(𝑋̅ = 4.14) คิดว่าสนามฝึกวิชาทหารสามารถเข้าใช้งานได้สะดวก (𝑋̅ = 4.08) คิดว่าสนามฝึกวิชา
ทหารมีความพร้อม ทางด้านยุทโธปกรณ์ประกอบการฝึกมีความสะอาด (𝑋̅ = 4.06) คิดว่าจุดบริการ
น้าดื่มมีความสะอาด และมีจานวนเพียงพอ (𝑋̅ = 3.96) คิดว่าห้องน้า มีความสะอาด และมีจานวน
เพียงพอ (𝑋̅ = 3.76) และ คิดว่า จุดทิ้งขยะ มีความสะอาด และมีจานวนเพียงพอ
ผลกำรรวบรวมข้อมูลจำกส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมของแบบสอบถาม เรียงตามลาดับ ดังนี้ 1) ต้องการให้มี
การวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน เช่น มีการประกาศผลคะแนนสม่าเสมอเพื่อให้นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบผลได้ แ ละเป็ น การเพิ่ ม แรงจู ง ใจในการเรี ย นมากขึ้ น 2) ต้ อ งการให้ ป รั บ ปรุ ง ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร เช่น จุดบริการน้าดื่ม ความสะอาดของห้องน้า และจุดทิ้ง
ขยะ 3) ต้องการให้ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น ลดการนาเสนอด้วย
สื่อพาวเวอร์พอยต์ที่มีตัวหนังสือจานวนมากเป็นการใช้สื่อวีดีโอ 4) การเดินเท้าไปสนามฝึกในช่วงบ่าย
เนื่องจากมีระยะทางไกล เมื่อถึงสนามฝึกควรให้นักเรียนหยุดพักก่อนเริ่มทาการฝึกเพื่อเตรียมความ
พร้อมของร่างกาย 5) ในระหว่างการพักควรมีกิจกรรมผ่อนคลายให้กับนักเรียน 6) ต้องการให้มีการ
พัฒนาระบบ E-learning การลงไฟล์ความรู้ทางทหารเพื่อการค้นคว้าของนักเรียน
ตอนที่ 3 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรศึกษำวิชำ
ทหำรของนักเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่ำงกัน
3.1) นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีชั้นปีการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยมีความแตกต่างกันรวม 2 ด้าน (1) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 เห็นว่าปัจจัยด้าน
แรงจูงใจภายในส่งผลต่อการศึกษาวิชาทหาร น้อยกว่า นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 และ (2) นักเรียน
นายร้อยชั้นปีที่ 2 เห็นว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในส่งผลต่อการศึกษาวิชาทหาร มากกว่า นักเรียน
นายร้อยชั้นปีที่ 3, นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4, และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่
ด้านแรงจูงใจภายใน พบว่า มีความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ (1) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่
1 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านแรงจูงใจภายใน
มากกว่า นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3, นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 และ (2) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 มี
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ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้านแรงจูงใจภายในมากกว่า
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3, นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5
ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร พบว่า มีความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ (1)
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ใน
ด้านแรงจูงใจภายในน้อยกว่า นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 และ (2) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 มีระดับ
ความคิ ดเห็ นต่ อปัจ จัยที่ ส่งผลต่ อแรงจูง ใจในการศึกษาวิชาทหาร ในด้ านอาคารสถานที่ มากกว่ า
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3, นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5
ด้านอื่น ๆ (ต้อ งการเรียนวิช าทหารเพราะการเลือ กเหล่า และเลือกหน่ วยบรรจุ ,
ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับราชการทหาร, ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยาก
นาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต ) พบว่า มีความแตกต่าง
กัน 1 คู่ คือ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษา
วิชาทหาร ในด้านอื่นๆ มากกว่า นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3
3.2) นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มี เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
แตกต่างกัน พบว่า ในแต่ละด้านไม่พบความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดง
ว่า เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านมาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาวิชาทหาร ไม่แตกต่างกัน
3.3) นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ สาเหตุการสมัครเข้าเป็น
นักเรียนนายร้อยด้วยความสมัครใจ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชา
ทหารโดยรวม มากกว่าสาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยด้วยเหตุผลครอบครัวสนับสนุน และ
เหตุผลอื่น ๆ เมื่อทดสอบเป็นรายคู่
ด้านแรงจูงใจภายใน พบว่า มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ สาเหตุการสมัครเข้าเป็น
นักเรียนนายร้อยความสมัครใจ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่ง ผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชา
ทหารมากกว่า ครอบครัวสนับสนุนและ สมัครตามเพื่อน
ด้านหลักสูตรวิชาทหาร พบว่า มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ สาเหตุการสมัครเข้าเป็น
นักเรียนนายร้อยด้วยความสมัครใจ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชา
ทหารมากกว่า ครอบครัวสนับสนุน สมัครตามเพื่อน และเหตุผลอื่น ๆ
ด้านอื่น ๆ (ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะการเลือกเหล่า และเลือกหน่วยบรรจุ ,
ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับราชการทหาร, ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยาก
นาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต) พบว่า มีความแตกต่าง
กัน 2 คู่ คือ (1) สาเหตุการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยความสมัครใจ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่ส่ง ผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารมากกว่า ด้วยเหตุผลอื่น ๆ (2) สาเหตุการสมัครเข้าเป็น
นักเรียนนายร้อยเพราะครอบครัวสนั บสนุ น มีระดับ ความคิดเห็นต่ อปัจ จัยที่ส่ง ผลต่อแรงจูง ใจใน
การศึกษาวิชาทหารมากกว่า ด้วยเหตุผลอื่น ๆ
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3.4) นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกัน โดย
ภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาวิชาทหาร ไม่แตกต่างกัน
3.5) นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มีสถานภาพของครอบครัวแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า มีความแตกต่ างกัน 3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรวิชาทหาร ด้านอาจารย์
ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร และด้านอื่น ๆ (ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะการเลือกเหล่า และเลือก
หน่วยบรรจุ,ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมีคนในครอบครัวรับราชการทหาร, ต้องการเรียนวิชาทหาร
เพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่
ด้านหลักสูตร พบว่า มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ที่บิดาและมารดายังมีชีวิ ต มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่ง ผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร
น้อยกว่า นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตแล้ว และมากกว่านักเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าสาเหตุที่บิดาและมารดาเสียชีวิตแล้ว
ด้านอาจารย์ผู้สอนและครูฝึกวิชาทหาร มีความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ (1) นักเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่บิดาและมารดายังมีชีวิต มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการศึกษาวิชาทหารน้อยกว่า นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่บิดาหรือมารดา เสียชีวิตแล้ว
และมากกว่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่บิดาและมารดาเสียชีวิตแล้ว (2) นักเรียนนายร้อย
พระจุล จอมเกล้าที่ บิ ดาหรือ มารดาเสีย ชีวิ ต มีร ะดับ ความคิด เห็ น ต่ อปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่อ แรงจูง ใจใน
การศึกษาวิชาทหารมากกว่า นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่บิดาและมารดาเสียชีวิตแล้ว
ด้านอื่น ๆ ในการศึกษาวิชาทหาร พบว่ า มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ นักเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าที่บิดาและมารดายังมีชีวิต มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การศึก ษาวิช าทหารน้ อ ยกว่า นั ก เรีย นนายร้ อยพระจุล จอมเกล้าที่ บิ ด าหรือ มารดาเสี ยชี วิต และ
มากกว่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่บิดาและมารดาเสียชีวิตแล้ว
3.6) นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยภาพรวมนักเรียนที่มีภูมิลาเนาแตกต่าง
กัน พบว่า มีระดับความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่านักเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีตามภูมิลาเนาต่างกัน มี ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการศึกษาวิชาทหาร ไม่แตกต่างกัน
เมื่ อ จาแนกรายด้ าน พบว่ า ภู มิล าเนาของนั ก เรีย นนายร้ อยพระจุ ล จอมเกล้ า ที่
ต่ างกั น มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาวิ ช าทหาร ในด้ านอื่ น ๆ
(ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะการเลือกเหล่า และเลือกหน่วยบรรจุ,ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะมี
คนในครอบครัวรับราชการทหาร, ต้องการเรียนวิชาทหารเพราะอยากนาความรู้ไปปฏิบัติง านเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบว่ า มีความแตกต่างกัน 3 ด้าน (1) นักเรียนนายร้อยที่มี
ภูมิ ลาเนาในภาคกลาง มี ระดั บความคิ ดเห็น ต่อ ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อแรงจู ง ใจในการศึก ษาวิชาทหาร
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มากกว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) นักเรียนนายร้อยที่มีภูมิลาเนาในภาคใต้ มีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจ จัยที่ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการศึ กษาวิชาทหารมากกว่า ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ และ (3)
นักเรียนนายร้อยที่มีภูมิลาเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารมากกว่า ภาคตะวันออก
สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยที่ส่ง ผลต่อแรงจูง ใจใน
การศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 จานวน 3 ด้านได้แก่ ชั้นปีการศึกษา สาเหตุการ
สมัครเข้าเป็น นักเรียนนายร้อย ตามภู มิลาเนา ผลการเปรีย บเที ยบไม่แตกต่างกัน จานวน 3 ด้าน
ได้แก่ เกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว และ สถานภาพครอบครัว
5.2 อภิปรำยผล
การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่ง ผลต่อแรงจูง ใจในการศึก ษาวิชาทหารของนักเรียนนายร้อ ย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และหาแนวทางในการส่ งเสริ ม แรงจู ง ใจในการเรี ย นของนั ก เรีย นนายร้อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า ให้
เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งสามารถอภิปรายผลจากการศึกษาได้ดังนี้
1. ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น มี ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจใน
การศึกษา แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ณัฐธิดา ลวานนท์และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการเรียนแพทย์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีที่กาลังศึกษา โครงการที่เข้าศึกษาในคณะแพทย์ศาสตร์
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) รายได้เฉลี่ย การออกกาลังกาย การใช้เวลาอ่านหนังสือ มีแรงจูงใจในการ
เรียนแพทย์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ , งานวิจัย ของ วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์ และ ณรงค์ศักดิ์
จันทร์นวล เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ปัจจัยด้านคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผู้สอน การ
นิเทศการศึกษาและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารของนักเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ตามชั้นปีการศึกษาแตกต่างกัน เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนนาย
ร้อยชั้นปีที่ 2 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 และ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 เป็นลาดับสุดท้ าย แสดงให้ เห็นว่าแรงจูง ใจในการเรียน ความพยายาม
ความกระตือรือรือร้น แตกต่างกัน ข้อค้นพบนี้สามารถอธิบายได้ว่า ถ้ามี การพัฒนาหลักเกณฑ์ หรือ
ปรับวิธีการสอน การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนพระจุลจอมเกล้าตามระดับชั้นปี
การศึกษาให้มีระดับแรงจูงใจที่ใกล้เคียงและมีมาตรฐานเดียวกันจะส่งผลให้การศึกษาของนักเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จะสาเร็จการศึกษาสัมฤทธ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารของนักเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าที่มี สาเหตุจากการสมัค รเข้าเรียนด้วยความสมั ครใจ มี ปัจจัยส่ง เสริมแรงจูง ใจใน
การศึกษามากกว่าสมัครเข้าเรียนด้วยสาเหตุอื่น ๆ สอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom
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(Victor Vroom (1964)) เกี่ยวกับกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทางาน สรุปได้ว่า การที่จะจูงใจ
ให้ ม นุ ษ ย์ ท างานเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น จะต้ อ งเข้ า ใจกระบวนการทางความคิ ด และการรับ รู้ข องบุ ค คลก่ อ น
พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่าการกระทานั้นนาไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขามี
ความพึงพอใจ สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนนายร้อยที่ ความสมัครใจเข้าเรียนมีแรงจูงใจต่อปัจจัยใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ผู้ศึกษาขอเสนอว่า ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ควรวางแผน
สร้างกิจกรรม หรือช่องทาง ให้นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แสดงออกถึงความต้องการ ความ
คาดหวัง ความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่น และแรงจูงใจในการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากขึ้น โดย
การสนั บสนุน การพั ฒ นาด้านสภาพแวดล้ อมในการเรีย น/ฝึก วิชาทหารทรัพยากรที่ จาเป็ น มีก าร
วางแผนและเป้ า หมายอย่ า งชั ด เจน และการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ นั ก เรี ย นนายร้ อ ยพระ
จุลจอมเกล้าว่าผลความพยายามในการศึกษามีความสัมพันธ์กับผลการศึกษาที่ได้รับอย่างชัดเจน
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียน
นายร้ อยพระจุล จอมเกล้ า มี ระดั บ ความคิด เห็ น ที่แ ตกต่างกัน สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารจู ง ใจของ
Herzberg (Herzberg’s The Motivator Dissatisfaction Theory. 1959, p. 113) เกี่ยวกับเจตคติ
ต่อการทางาน สรุปได้ว่า คนที่ปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพนั้น ย่อ มขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ด้าน (1) ปัจจัยค้าจุน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น
นโยบายและการบริหาร วิธีการบังคับบัญ ชา สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ (2) ปัจจัยเกื้อหนุน มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับแรงจูงใจภายใน เช่น ความสาเร็จในงาน การยกย่องนับถือ เปรียบเทียบความสอดคล้อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับทฤษฎีการ
จูงใจของ Herzberg สรุปได้ว่า นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนได้
ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากผู้บริหารหน่วยงาน อาจารย์ผู้สอนสามารถนาปัจจัยจูงใจที่เสริมสร้าง
ความปรารถนา ความตั้งใจในการเรียนด้วยปัจจัยค้าจุนอย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันต้องจัดหาให้มี
ปัจจัยเกื้อหนุนควบคู่กัน เช่น การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีจุดประสงค์ในการจัดการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน และอาจารย์ ผู้สอนต้องมีทั้งความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ เข้าใจถึง ลักษณะ
ความต้องการของผู้เรียนและหาวิธีการเพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นความต้องการมีส่วนร่วม เพื่อให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความต้องการ ความคาดหวัง เกิดความกระตือรือร้ น ความมุ่งมั่น เกิดแรงจูงใจใน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการและบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการ
สอน
5.3 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจัยทาให้ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษา
วิชาทหารของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน/ฝึกวิชาทหาร เกี่ยวกับ จุดบริการน้าดื่ม
ความสะอาดห้องน้า และจุดทิ้งขยะที่เพียงพอ
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2. ควรมีการปรับปรุงด้านการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน เช่น ประกาศผลคะแนนให้นักเรียน
ทราบสม่าเสมอ และสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้
3. อาจารย์ผู้สอนควรปรับวิธีการเรียนการสอน เช่น การปรับปรุง สื่อพาวเวอร์พอยต์ให้ มี
ความน่าสนใจ การนาเสนอด้วยสื่อวีดีโอ การนาองค์ความรู้รายวิชาลงในระบบ E-learning และให้
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแม้จบการศึกษาแล้วสามารถเข้ามาศึกษา ทบทวนความรู้ได้
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผน หรือกาหนดมาตรฐานความรู้ ความสามารถของ
นั ก เรี ย นนายร้ อ ยตามระดั บ ชั้ น ปี ก ารศึ ก ษา เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจให้ นั ก เรี ย นนายร้ อ ยพระ
จุลจอมเกล้า มีความรู้ ความสามารถ เป็ นไปตามมาตรฐานในระดับชั้นปี การศึกษา ซึ่ง จะเป็นแรง
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่นในการศึกษาอย่างสม่าเสมออีกทางหนึ่ง
5. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ามารถใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ได้ เพี ย งระยะเวลาหนึ่ ง ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก าร
ศึกษาวิจัยอยู่เสมอและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ข้อมูลล้าหลังซึ่งผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนสามารถนาไปใช้
ประกอบการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงปัจจัยในด้านต่างที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ
ของนักเรียนนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. ข้อจากัดในการวิจัย ในด้านการออกแบบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องและ ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ตรงกับจุดประสงค์ของ
งานวิจัยนี้ แต่ข้อมูลที่ได้รับอาจจากัดอยู่เฉพาะในแบบสอบถามเท่านั้น ซึ่งข้อมูลสาคัญบางอย่างอาจ
ต้องอาศัยข้อมูล เชิงลึกจากการสังเกต หรือการสัมภาษณ์เพิ่มเติม
2. ควรมีการทาวิจัยปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น สาขาวิชา
ที่เลือกเรียนกับความต้องการของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อทดสอบว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่
3. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมุมมองทัศนคติอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา
ด้วย เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลทั้งสองด้าน จะได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่าง
ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ยังพิจารณาได้ว่าในฐานะอาจารย์ผุ้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ มากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะ
นาผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษามาใช้ประกอบกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ระดั บความคิดเห็นต่ อปัจจัยที่ ส่ง ผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต มากกว่านักเรียนนายร้อยที่ บิดาและมารดายังมีชีวิต เป็นข้อ
ค้นพบที่น่าสนใจ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
5. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรใช้ เครื่องมือ ในการศึกษาวิจัยให้มีความหลากหลาย และ
กว้าง ขวางมากขึ้นนอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
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