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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อใน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2558 ประชากร
ที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 53 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2558 มี ค่าความเชื่อมัน่
0.954 ซึ่ งข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนามาวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบตารางประกอบการอธิ บาย ผลการวิจยั พบว่า
ปัจจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ปั จจัยด้านเหตุผลส่ วนตัว
อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยด้านลักษณะของ
สาขาวิชา และปั จจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับ
ABSTACT
This Research aim to study source of motivation and early childhood education selection
for study at faculty of education, Buriram Rajabhat University 2015, population is 1st year student
in early childhood education curriculum totally 53 people. Method of study is questionnaire, and

2
the reliability value was 0.954. The frequency, percentage and standard deviation were analyzed.
Then present the result in table. The result found that the highest averages of major selection for
study were self, economic, social, the characteristic of profession career and personnel involve.
1. บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เสริ มสร้างสังคมที่เป็ นธรรมและเป็ นสังคมสันติสุข เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็ นองค์
รวมทั้งทางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริ ยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลัก
ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยัง่ ยืน
มีความเชื่อมโยงกับเครื อข่ายบนพื้นฐานปั ญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซี ยน ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็ นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา
กาลังคนของประเทศ เพราะการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าเป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้น้ นั ทรัพยากรที่สาคัญก็คือ ประชากรของ
ประเทศจะต้องมีคุณภาพในวิชาชีพ มีความรู้ มีทกั ษะและเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ รู้จกั คิด
วิเคราะห์ และมีคุณธรรมจริ ยธรรม ดังนั้นการพัฒนาคนให้มีศกั ยภาพและมีคุณภาพในการประกอบ
วิชาชีพนั้น บุคคลต้องได้รับการศึกษาที่ดีในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงมุ่งขยาย
และกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ กลุ่มเป้ าหมายและตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนมากขึ้น
เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและโอกาส
ของตนเอง เพื่อรองรับและสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน อันเป็ นผลมาจากการขยายโอกาสใน
ระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นจึงต้องพัฒนาระบบการศึกษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ องอย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้การพัฒนาคนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และสามารถนาความรู ้ไปใช้ในอนาคตได้
ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับแก้ไขที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 6 และ 7 หมวดที่ 1 ที่ระบุไว้วา่ การจัดการศึกษาต้อง
เป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม
จริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชี วติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข มี
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ รู ้จกั พึ่งตนเอง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่นซึ่งมีพนั ธกิจ
คือ ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ วิจยั
สร้างองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครื อข่ายการวิจยั บริ การวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ยกระดับและเสริ มสร้างความเข็มแข็งของชุมชนรวมถึงผูป้ ระกอบการให้แข่งขันได้
อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและส่ งเสริ มสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้
ยังส่ งเสริ มสื บสานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 2559 : 8)
ซึ่งคณะครุ ศาสตร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบผลิตบัณฑิตหลักสู ตรสาขาวิชาการศึกษา ได้ดาเนินงานเพื่อให้
เป็ นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนาคณะครุ ศาสตร์ เพื่อให้ได้
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามที่ได้กาหนดเพื่อตอบสนองต่อสังคม โดยเปิ ดสอนนักศึกษาในสาขาวิชา
การศึกษาหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชา
ฟิ สิ กส์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป สาขาวิชาสังคม
ศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ เป็ นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิต
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) โดยได้
กาหนดปรัชญา คือ ผลิตครู ดี มีความรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ และมีศรัทธาในวิชาชีพครู ปฐมวัย
โดยมีเป้ าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของการศึกษา
ปฐมวัย บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาตนเอง และพัฒนางาน พร้อมที่จะเป็ น
ครู และผูบ้ ริ หารด้านการศึกษาปฐมวัยแบบมืออาชีพ สามารถทางานร่ วมกับครอบครัว ชุมชน
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ และสามารถนาความรู ้ไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสู งหรื อทาการศึกษา
ค้นคว้าวิจยั ในงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป (คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. 2554 : 1) ซึ่งสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต้องรับผิดชอบผลิตบัณฑิตภาคปกติดงั กล่าว ทาให้ในแต่ละปี การศึกษาจะมีผสู้ นใจมาสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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เป็ นจานวนมาก เพราะถ้าบัณฑิตสาเร็ จการศึกษาแล้วมีโอกาสได้งานทาค่อนข้างสู ง จากการสารวจ
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2557 พบว่า บัณฑิตที่มีงานทาแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 67.90 (วราลี โกศัย และคณะ.
2558 : 40-44) และจากการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2557 พบว่า
ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความพึงพอใจในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี และด้านทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับดีมากทุกด้าน
(วราลี โกศัย และคณะ. 2557 : 39-41) ทั้งของภาครัฐบาล และภาคเอกชน
ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือก
ศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี การศึกษา 2558 ในปัจจัยด้านเหตุผลส่ วนตัว ปัจจัยด้าน
ลักษณะของสถาบัน/สาขา ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
เพื่อสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะได้นาข้อมูลในครั้งนี้
ไปใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร และเปิ ดสอนหลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2558
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2558 ภาคปกติ จานวน 53 คน ตัวอย่าง
ทั้งหมดได้มาแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามสารวจปัจจัยที่เป็ น
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2558
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แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอนคือ 1) สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม 2) ระดับของ
ปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3) ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจใน
การเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผูว้ จิ ยั และคณะได้นาแบบสอบถามของ นิตยา บรรณประสิ ทธิ์ และศิระ เพ็ชรจาเริ ญลุ่ม
(2554) ซึ่ งมีความเชื่ อมัน่ 0.954 ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจง
ความถี่ แล้วเสนอเป็ นค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
4. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1 สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
18 ปี
19 ปี
20 ปี
21 ปี
3. การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ผลการเรียน
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00
3.01 – 3.50
3.51 – 4.00

นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
ความถี่
ร้ อยละ
53

100

1
40
11
1

1.89
75.47
20.75
1.89

53

100

2
21
26
4

3.77
39.62
49.06
7.55
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จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา
2559 คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บุรี รัมย์ ที่ มีต่ อหลั ก สู ต รครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช า
การศึกษาปฐมวัย รายละเอียดปรากฏ ดังนี้
เพศ เพศหญิง จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100
อายุ อายุ 18 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89 อายุ 19 ปี จานวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.47 อายุ 20 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 อายุ 21 ปี จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.89
การศึกษา เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการเรียน เกรดระหว่าง 2.01 ถึง 2.50 จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 เกรดระหว่าง
2.51 ถึง 3.00 จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 39.62 เกรดระหว่าง 3.01 ถึง 3.50 จานวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.06 เกรดระหว่าง 3.51 ถึง 4.00 จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55
ตารางที่ 2 ระดับของปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว
ปัจจัยด้านลักษณะของสาขาวิชา
ปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยด้านสังคม
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
รวมทั้งหมด

ระดับของแรงจูงใจ
แปลความ

̅

4.57
4.31
3.50
4.50
4.52
4.24

0.31
0.39
0.92
0.47
0.39
0.34

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์โดยภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัวอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.31) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52,S.D. = 0.39)ปัจจัยด้านสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.50,S.D. = 0.47) ปัจจัยด้านลักษณะของสาขาวิชา ( X = 4.31,S.D. = 0.39) และปัจจัย
ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ( X = 3.50,S.D. = 0.92)
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัจจัยที่
เป็ นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ โดยได้สรุ ปผล และนาเสนอรายละเอียด ดังนี้ 1) ปั จจัยด้านเหตุผลส่ วนตัว อยากเป็ นครู
ปฐมวัยที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพราะมีคุณภาพ เป็ นสาขาวิชาที่น่าเรี ยน อยากมีความรู้
มีบุคคลต้นแบบที่ชอบ เพราะเป็ นสถาบันที่อยูใ่ กล้บา้ นมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น รักเด็ก เป็ นอาชีพที่
ใฝ่ ฝัน จึงเลือกเป็ นครู สอนเด็ก เป็ นมหาวิทยาลัยอันดับแรกที่อยากมาศึกษาต่อ และสอนเด็ก ๆ ให้
เป็ นคนดี 2) ปัจจัยด้านลักษณะของสาขาวิชา เป็ นสาขาวิชาที่จบแล้วได้ประกอบอาชีพที่มงั่ คง เป็ น
สาขาที่มีการพัฒนาอยูต่ ลอดมีอาจารย์ที่สอนดี มีคุณวุฒิสูง มีรุ่นพี่คอยให้คาแนะนา และสาขาวิชามี
อาจารย์ที่มีความรู้ เป็ นอาชีพใฝ่ ฝัน เพราะอยากเป็ นครู ได้ความรู ้เพิม่ เติมเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กและ
พัฒนาการต่างๆ เป็ นสาขาวิชาที่ดี มีสื่อทางการสอนดึงดูดความสนใจและน่าสนใจ และเรี ยนง่าย
และสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก 3) ปั จจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวและญาติจบสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย พี่แนะนาให้มาเรี ยน ครู แนะนาให้เรี ยน ผูป้ กครองสนับสนุน และตัดสิ นใจด้วย
ตนเองในการเลือกศึกษาต่อ 4) ปัจจัยด้านสังคม เป็ นสาขาวิชาที่มีเกียรติทุกคนยอมรับ มีงานที่
มัน่ คง เป็ นที่ยอมรับสังคม มีอาจารย์และเพื่อนร่ วมสาขาวิชาที่ดี ได้เพื่อนใหม่ และเรี ยนจบมีงานทา
ที่ดี 5) ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ มีรายได้ในการดารงชีวิต ค่าเทอมไม่แพง เงินมีความจาเป็ นต่อการ
ทางานวิชานี้และมีผสู้ นใจเรี ยนเยอะจบไปไม่มีงานทา
5. อภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว สามารถนาผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้
ดังต่อไปนี้
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อโดยภาพรวม ระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านเหตุผลส่ วนตัว ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ และปั จจัยด้านสังคม ระดับมาก ได้แก่
ปัจจัยด้านลักษณะของสถาบัน/สาขา และปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องตามลาดับ จะเห็นได้วา่ ปั จจัย
ด้านเหตุผลส่ วนตัว ซึ่ งเป็ นแรงจูงใจภายในมากระตุน้ ในการเลือกศึกษาต่อเป็ นความต้องการของ
นักศึกษาในการพัฒนาตนเอง ด้านความรู ้ความสามารถ การได้รับประสบการณ์ใหม่ และพัฒนา
ตนเองด้านความเชื่ อมัน่ ในตนเอง จะช่วยสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่จะขยัน
ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรี ยนอย่างเต็มที่ ผูเ้ รี ยนจะมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการศึกษาค้นคว้าให้ได้รับ
ความสาเร็ จ มีความมานะพยายามอดทน ทางานมีแผน ตั้งระดับความหวังไว้สูง และพยายาม
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้งานสาเร็ จลุล่วงไปได้ (ปรี ยาพร วงศ์อนุโรจน์. 2548 : 229-230)
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สอดคล้องกับ นงเยาว์ นุชนารถ (2553 : 139-140) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง การวิจยั วิจยั ปัจจัยจูงใจใน
การเลือกศึกษาสาขาวิชาการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ปี การศึกษา 2553 พบว่า ปั จจัยจูงใจที่ทาให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตเข้าศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านการพัฒนาตนเอง/เหตุผล
ส่ วนตัว น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ อเนก ณะชัยวงศ์ (2554 : 1-10)
ได้ทาการศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยในด้านส่ วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่ออันดับ
แรกคือ การตัดสิ นใจศึกษาต่อด้วยตนเอง
อีกทั้งปั จจัยด้านเศรษฐกิจและปั จจัยด้านสังคมก็เป็ นปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการเลือกศึกษา
ต่อระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน อธิ บายได้ตามทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นของมาศโลว์
(Maslow : 1970 : 35-47 ; อ้างถึงใน ปิ ยะนาถ สรวิตร. 2553 : 17) ที่กล่าวว่า มูลเหตุที่เป็ นแรงจูงใจ
สาคัญของมนุษย์ คือ ความต้องการ (Needs) มนุษย์มีความต้องการ 5 ขั้น เรี ยงลาดับจากต่าไปสู ง
ได้แก่ ความต้องการด้านสรี ระ ความต้องการด้านความมัน่ คงปลอดภัย ความต้องการความรักหรื อ
สังคม ความต้องการความนิยมนับถือในตนเอง และความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน โดย
มนุษย์จะมีความต้องการขั้นต่าสุ ดก่อนเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นต่าสุ ดจนเป็ นที่
พอใจแล้วจะเกิดความต้องการในขั้นสู งต่อไป และทฤษฏีแรงจูงใจในการศึกษาต่อของโรเจอร์
(Rogers. 1979 : 13-20 ; อ้างถึงใน นรงฤทธิ์ สุ รชิต. 2547 : 19-20) ที่กล่าวถึงแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อของบุคคลประกอบด้วยความต้องการและเป้ าหมายที่มีลกั ษณะผสมผสานกันหลายประการ
ได้แก่ แรงจูงใจด้านอาชีพ แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง แรงจูงใจด้านสังคม และแรงจูงใจอื่นๆ
นอกจากนี้นกั ศึกษาได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ปั จจัยด้านเหตุผลส่ วนตัว
อยากเป็ นครู ปฐมวัยที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพราะมีคุณภาพ เป็ นสาขาวิชาที่น่าเรี ยน
อยากมีความรู้ มีบุคคลต้นแบบที่ชอบ เพราะเป็ นสถาบันที่อยูใ่ กล้บา้ นมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น รัก
เด็ก เป็ นอาชีพที่ใฝ่ ฝัน จึงเลือกเป็ นครู สอนเด็ก เป็ นมหาวิทยาลัยอันดับแรกที่อยากมาศึกษาต่อ และ
สอนเด็ก ๆ ให้เป็ นคนดี 2) ปั จจัยด้านลักษณะของสาขาวิชา เป็ นสาขาวิชาที่จบแล้วได้ประกอบ
อาชีพที่มงั่ คง เป็ นสาขาที่มีการพัฒนาอยูต่ ลอดมีอาจารย์ที่สอนดี มีคุณวุฒิสูง มีรุ่นพี่คอยให้
คาแนะนา และสาขาวิชามีอาจารย์ที่มีความรู้ เป็ นอาชีพใฝ่ ฝัน เพราะอยากเป็ นครู ได้ความรู ้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กและพัฒนาการต่างๆ เป็ นสาขาวิชาที่ดี มีสื่อทางการสอนดึงดูดความสนใจและ
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น่าสนใจ และเรี ยนง่าย และสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก 3) ปั จจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวและ
ญาติจบสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พี่แนะนาให้มาเรี ยน ครู แนะนาให้เรี ยน ผูป้ กครองสนับสนุน
และตัดสิ นใจด้วยตนเองในการเลือกศึกษาต่อ 4) ปัจจัยด้านสังคม เป็ นสาขาวิชาที่มีเกียรติทุกคน
ยอมรับ มีงานที่มนั่ คง เป็ นที่ยอมรับสังคม มีอาจารย์และเพื่อนร่ วมสาขาวิชาที่ดี ได้เพื่อนใหม่ และ
เรี ยนจบมีงานทาที่ดี 5) ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ มีรายได้ในการดารงชีวติ ค่าเทอมไม่แพง เงินมีความ
จาเป็ นต่อการทางานวิชานี้ และมีผสู้ นใจเรี ยนเยอะจบไปไม่มีงานทา
6. สรุ ปผลการวิจัย
ปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการเลื อกศึ กษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ ปั จจัยด้านเหตุผลส่ วนตัว อยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด รองลงมาได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นเศรษฐกิ จ ปั จ จัย ด้า นสัง คม ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะของ
สาขาวิชา และปั จจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับ
7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ควรวางแผนในการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มกิ จกรรมประชาสัมพันธ์
องค์กร และหลักสู ตร ให้เป็ นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และนักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้าศึกษาต่อ
อย่างทัว่ ถึงหลากหลายช่องทาง ซึ่ งจะส่ งผลต่อกระบวนการรับนักศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
7.2 ควรมีการสารวจปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี การศึกษา 2558 อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลมา
ปรับปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และประชาคมอาเซียน
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