
 
งานวิจัยในชั้นเรียน 

 
 

เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  

สัมมนาทางการจัดการ” 
 

 
 
 
 

ผู้วิจัย 
นายเด่น  บุญมาวงศ์ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก  สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกจิ 

ภาคการศึกษาที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสขุ 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 การศึกษางานวิจัยในชั้นเรียนเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้
ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ” ของสาขาวิชาการจัดการ  คณะ
บริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสุข ในครั้งนี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์เอกศิริ  นิยมศิลป คณบดี 
คณะบริหารธุรกิจ  ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ข้อคิดให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี จนการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เสร็จ
สมบูรณ ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
 ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวางแผน  ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้
ค าแนะน า ให้ความรู้ ความคิดที่มีประโยชน์ และอ านวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็น
อย่างดี และขอขอบคุณนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  วิทยาลัยทองสุข  ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๒๔๑-๔๐๔ สัมมนาทางการจัดการ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการวิจัยและเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  จนกระทั่งการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
 

 
 
 

นายเด่น  บุญมาวงศ์ 
   (อาจารย์ประจ ารายวิชา) 

                               ผู้วิจัย 
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ชื่องานวิจัย  ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน   
  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ   
  วิทยาลัยทองสุข 
ชื่อผู้วิจัย           นายเด่น  บุญมาวงศ์ 
กลุ่มวิชา  เอกบังคับ 
ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์เอกศิริ  นิยมศิลป 
 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ  ของสาขาวิชาการ
จัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสุข  ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๒๑ คน 
โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๕ ข้อ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จ านวน ๑ ฉบับ จากนั้นจึงท า
การวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย 

วัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้ลงทะเบียน
เรียน  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ  ของสาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  
วิทยาลัยทองสุข  ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาและคณะต่อไป 
            ผลการศึกษาปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ  ๔.๐๔ ซึ่งแปลความได้ว่า
การส ารวจปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาในระดับที่มาก 
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บทน า 
 
ความส าคัญและท่ีมา 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสุข  มี
รายวิชาที่มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรเป็นจ านวนหลากหลายวิชา  ทั้งในกลุ่ม
วิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือก ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรบางกิจกรรม/โครงการมี
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  บางกิจกรรม/โครงการได้รับความสนใจเข้าร่วมน้อย ดังนั้น
การศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  
๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ   ของสาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสุข  
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่สาขาวิชาจัดขึ้น  และหรือใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชา  และของคณะต่อไป 
 
วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  ใน
รายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ ของสาขาวิชาการจัดการ  คณะ
บริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสุข  ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. แบบสอบถามการส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้
ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ ของสาขาวิชาการ
จัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสุข  ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดย
ปัจจัยดังกล่าวก าหนดให้เป็นปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป 

2. ระดับคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้
ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ  ของสาขาวิชาการจัดการ  คณะ
บริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสุข  ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม
เพื่อส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  
๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ  ของสาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสุข  
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖จ านวน ๑๕ ข้อ และได้ท าการน าผลของแต่ละข้อค าถามมาหา
ค่าเฉลี่ย แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตารางประกอบค า
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บรรยาย เพื่อศึกษาเพื่อส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  
ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์  สาขาวิชา/คณะวิชาน าผลการส ารวจไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม/

โครงการ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ  จ านวน 
๑๕ ข้อ และได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

๑.  ประชากร   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการ
จัดการ  คณะบริหารธุรกิจ     วิทยาลัยทองสุข  ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  ๔  ในภาคการศึกษาที่  ๒  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๒๑ คน 
 ๒. แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา เป็นเป็นแบบสอบถามเพื่อส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ
จ านวน ๑๕ ข้อ  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๗ 
 

วัน  เดือน ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๗ 

- ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา  

๑๐-๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ 

- เขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 
- ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม 
- ออกแบบและสร้างแบบสอบถามที่จะใช้ในงานวิจัย 

 

๒๐ – ๒๕ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๗ 

- นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยับันทึกข้อมูล 

๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ 

- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยบันทึกข้อมูล 

๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ - สรุปและอภิปรายผล 
- จัดท ารูปเล่ม 
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เครื่องมือ ท่ีใช้ในการวิจัย  
๑.  แบบสอบถาม 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 
     ๑.ขั้นวิเคราะห์  ( Analysis) 

๑.๑  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน    การวิเคราะห์ผู้เรียนได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ     วิทยาลัย
ทองสุข  ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  ๔  ในภาคการศึกษาที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน ๒๑ คน 
๑.๒ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  ใน
รายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ  โดยการหาค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็น 

        ๒.  ขั้นออกแบบ (Design) 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ โดยมีล าดับขั้นตอนการ
สร้างดังนี้ 
 ๑.๑ ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาต่าง ๆ 
 ๑.๒  สร้างแบบสอบถามปจัจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาจ านวน ๑๕ 
ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ตามวิธีการของ Likert ซึ่งมีตัวเลือกให้เลือก ๕ ข้อ โดยถือ
เกณฑ์น้ าหนักในการให้คะแนนตัวเลือกของข้อค าถามประเภทบวกดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป์, ๒๕๓๐) 
 

ข้อค าถามประเภททางบวก Favorable Statement 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให้ ๕  คะแนน 
เห็นด้วย   ให้ ๔  คะแนน 
ไม่แน่ใจ  ให้ ๓  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  ให้ ๒  คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ ๑  คะแนน 
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ก าหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ ศักดิ์ชัย เสรีรัฐ 
(๒๕๓๐) ดังนี้ 
 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่า ๑.๕๕ แสดงว่ามีไม่เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๖ – ๒.๕๕ แสดงว่าเห็นด้วยน้อย 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  ๒.๕๖ – ๓.๕๕  แสดงว่าเห็นด้วยปานกลาง 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  ๓.๕๖ – ๔.๕๕ แสดงว่าเห็นด้วยมาก 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ๔.๕๕ แสดงว่าเห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ๑.๔  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบแก้ไข 
 ๑.๕  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 
      ๓. ขั้นด าเนินการ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการด าเนินการดังนี้ 

๓.๑ น าแบบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ     วิทยาลัยทองสุข  ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  ๔  ในภาคการศึกษาที่ ๒  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๒๑ คน  รวบรวมและท าการบันทึกคะแนน 

๓.๒        ด าเนินการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อค าถาม 
๓.๓        ด าเนินการหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามทั้งฉบับและเขียนสรุป 

 
๔. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔.๑ วิเคราะห์ข้อมูล 
  - วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็น 

๔.๒ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔.๒.๑ การหาค่าเฉลี่ย ( x ) 
            ( x )  =              x 
           N  
                          เมื่อ  x       =  ค่าเฉลี่ย 
      X          =  คะแนนที่ได้ 
       N      =  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
                                         =   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
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๕. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาเพื่อน าผลการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและ
เพื่อให้นักศึกษาเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
วัดระดับความคิดเห็นของนักศึกษาจ านวน  ๑๕  ข้อ  โดยได้ท าการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ     วิทยาลัยทองสุข  ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  ๔  ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ  ในภาคการศึกษาที่ ๒  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๒๑ คน ผู้วิจัยได้ท าวิจัยโดยให้นักศึกษาท าแบบสอบถามสามารถวิเคราะห์
ผลได้ดังนี้ 
 ๕.๑ ผลการวิเคราะห์การส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ 
 
ตาราง  ๑   ผลการวิเคราะห์การส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ 
 

ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 
๑. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะเห็นว่ากิจกรรม/โครงการมีความแปลกใหม่และ
แตกต่างจากกิจกรรม/โครงการอ่ืน ๆ ที่เคยจัด 

๓.๔๑ 

๒.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะรายวิชาดังกล่าวมีคะแนนเก็บ ๔.๕๙ 
๓.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะเพื่อนชักชวน ๓.๕๕ 
๔. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะมีความคาดหวังว่ากิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมท าให้
เกิดความสนุกสนาน 

๓.๖๗ 

๕.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการโดยมิได้ตั้งใจหรือโดยบังเอิญ  หรือโดยเป็นเจ้าของ
กิจกรรม/โครงการเอง 

๔.๖๕ 

๖.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะอยากเป็นที่รู้จักของเพื่อน ๆ ๓.๘๘ 
๗.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะสถานที่จัดโครงการเอ้ืออ านวยต่อการเข้าร่วม
โครงการ 

๓.๖๕ 

๘.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม/โครงการดู
น่าสนใจ 

๔.๐๔ 

๙.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะเป็นกิจกรรม/โครงการที่จัดโดยคณะ ๔.๔๔ 
๑๐. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะต้องการสังคมและสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ๔.๐๒ 
๑๑. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะมีความคาดหวังว่ากิจกรรม/โครงการดังกล่าวมี
ประโยชน์   

๔.๑๓ 
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๑๒. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๔.๑๕ 
๑๓. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะมีความคาดหวังว่ากิจกรรม/โครงการดังกล่าว
สร้างสรรค์ 

๔.๑๑ 

๑๔. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะมีความคาดหวังว่ากิจกรรม/โครงการดังกล่าวสร้าง
เสริมประสบการณ์ 

๔.๓๑ 

๑๕. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเป็นประจ า ๔.๐๕ 
                                                                                                          รวม ๖๐.๖๕ 
                                                                                                          เฉลี่ย ๔.๐๔ 

 จากตาราง ๑  แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์การส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ โดยเฉลี่ยจาก
แบบสอบถามทั้งหมดได้ ๔.๐๔ คะแนน 
  

๖. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามผลการวิเคราะห์การ
ส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๒๔๑-๔๐๔  
สัมมนาทางการจัดการ แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามทั้ง ๑๕ ข้อ เกี่ยวกับผลการ
วิเคราะหก์ารส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ ก าหนดปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป  มีค่าเท่ากับ  
๔.๐๔ ซึ่งแปลความได้ว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับที่มาก 
  
๗. ข้อเสนอแนะ 

1. ในการสร้างแบบสอบถาม อาจเป็นในรูปของการสัมภาษณ์ หรือการให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นบ้างก็ได้ หรืออาจจะลองสร้างแบบสอบถามแบบที่ระบุปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่ชัดเจน เพื่อที่จะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอนต่อไป 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มปริมาณของกลุ่มตัวอย่างและกระจายท าการวิจัยกลุ่ม
นักศึกษาในระดับชั้นอ่ืนๆ ให้กว้างขึ้นในล าดับต่อไป 
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แบบสอบถาม “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน   
ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ”  

สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสุข 

 
ค าชี้แจง : 

1. แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ  สาขาวิชา
การจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยทองสุข 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ มี ๒ ตอน 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้ออกแบบขึ้นเพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบสอบถาม 
 โปรดใส่เคร่ืองหมาย     ลงในช่อง   [     ] ที่เหมาะสมกับค าตอบของท่าน 
 

๑.   เพศ         [     ]  ชาย    [     ]  หญิง 
๒.  อายุ 
            [     ]  ๑๘-๒๕ ปี [     ]  ๒๖-๓๕ ปี [     ]  ๓๖-๔๕ ป ี[     ]  มากกว่า ๔๕  ปีขึ้นไป 
๓.  สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ   
  [     ]  หลักสูตร  ๔  ปี (เทียบโอน)  [     ]  หลักสูตร  ๔  ปี (ไม่เทียบโอน) 
๔.  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................................ 
 
ตอนท่ี ๒: ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม “ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ  
ค าชี้แจง :  แบบสอบถามนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสอบถาม “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ”  
โปรดอ่านข้อความด้วยความรอบคอบและใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน ต่อการเรียนวิชาค านวณ 
๕ =  เห็นด้วยอย่างยิ่ง    ๔  = เห็นด้วย   ๓ =  ไม่แน่ใจ    ๒  = ไม่เห็นด้วย    ๑ = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน   
ในรายวิชา  ๒๔๑-๔๐๔  สัมมนาทางการจัดการ 

ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
๕ 

เห็นด้วย 
 
๔ 

ไม่แน่ใจ 
 
๓ 

ไม่เห็น
ด้วย 
๒ 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

๑ 

๑. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะเห็นว่ากิจกรรม/โครงการมีความ
แปลกใหม่และแตกต่างจากกิจกรรม/โครงการอ่ืน ๆ ที่เคยจัด 

 
 

    

๒.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะรายวิชาดังกล่าวมีคะแนนเก็บ      
๓.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะเพื่อนชักชวน      
๔. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะมีความคาดหวังว่ากิจกรรม/
โครงการที่เข้าร่วมท าให้เกิดความสนุกสนาน 

     

๕.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการโดยมิได้ตั้งใจหรือโดยบังเอิญ  หรือโดย
เป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงการเอง 

     

๖.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะอยากเป็นที่รู้จักของเพื่อน ๆ      
๗.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะสถานที่จัดโครงการเอ้ืออ านวยต่อ
การเข้าร่วมโครงการ 

     

๘.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม/
โครงการดูน่าสนใจ 

     

๙.  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะเป็นกิจกรรม/โครงการที่จัดโดย
คณะ 

     

๑๐. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะต้องการสังคมและสังสรรค์กับ
เพื่อน ๆ 

     

๑๑. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะมีความคาดหวังว่ากิจกรรม/
โครงการดังกล่าวมีประโยชน์   

     

๑๒. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะต้องการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

     

๑๓. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะมีความคาดหวังว่ากิจกรรม/
โครงการดังกล่าวสร้างสรรค์ 

     

๑๔. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะมีความคาดหวังว่ากิจกรรม/
โครงการดังกล่าวสร้างเสริมประสบการณ์ 

     

๑๕. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพราะเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเป็น
ประจ า 

     

                                                    ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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