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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของ
นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง; (2) เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของ
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง; (3) เพื่อศึกษาระดับการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหลกัสูตร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง; (4) เพื่อศึกษาการ
ตัด สินใจ เ ลือกศึกษา ต่อระดับปริญญาโท บริหารธุร กิจจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์; และ (5) เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง/
เงินเดือน ด้านสังคม ด้านเหตุผลส่วนตวั ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนต่อระดับ
ปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบั
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโทของผูต้อบแบบสอบถาม 



 

 

 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25-30 
ปี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีประสบการณ์ในการท างานอยูร่ะหวา่ง 
 5-10 ปี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท และ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่ม
อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเลือกสมคัรงานแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโทแตกต่างกนั และ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญา
โทแตกต่างกนั การวเิคราะห์ค่าสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณพบวา่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท โดยดา้นเหตุผลส่วนตวัส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อปริญญาโทมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสังคม และดา้นความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามล าดบั การวเิคราะห์ทางสถิติทั้งหมดด าเนินการอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั. 05 
 

ค าส าคญั: แรงจูงใจ, การตดัสินใจ 

Abstract 

 The objectives of this research were (1) to investigate the demographics data 
of student in the MBA Program at Ramkhamhaeng University; (2) to examine the 
perceptions regarding the study the level of motivation feedback that affects the 
decision to study of Master’s degree at Ramkhamhaeng University; (3) to examine the 
perceptions regarding the study the level of decision to choose to study for a Master’s 
degree at Ramkhamhaeng University ; (4) to examine the perceptions regarding the 
deciding to study for a Master’s degree MBA Program separated by demographics data 
and (5) to examine the influence of Motivational Factor of  progress in position/salary, 
personal society , personal reasons. 

The researcher utilized questionnaire to collect data from the respondents. The 
questionnaire included 3 parts. Part 1 collected demographic data of the respondents. 



 

 

 

Part 2 collected data regarding the motivation factors on decision to study in the MBA 
Program. Part 3 collected data regarding the level of decision to study in the MBA 
Program. 

Results found that most of the respondents were female, age between 25-30 

years, single, Have a career as a private employee, working experience between 5-10 

years, and average monthly income 15,000-20,000 Baht. Respondents in different age 

groups had different levels of decision to study in the MBA Program. Respondents 

with different average monthly income had different levels of decision to study in the 

MBA Program. And respondents with different study in the MBA Program had 

different levels of decision to study in the MBA Program. The Multiple Regression 

Analysis revealed that motivation factors influenced on decision to study in the MBA 

Program. Personal reasons had the highest impact on decision to study in the MBA 

Program followed by values, personal society, and progress in position/salary. All 

statistical analysis were performed at .05 significance level. 

Keyword: Motivation , Decision 

บทน า 

การศึกษาถือเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัเป็นอย่างมากเป็นปัจจยัพื้นฐาน
ส าหรับ ประชาชนท่ีรัฐตอ้งให้มีการส่งเสริมโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็น
ส่วนประกอบพื้นฐานท่ี ส าคญัอย่างหน่ึงในการพฒันาประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้
และมัน่คง ซ่ึงในปัจจุบนักล่าวไดว้่า การศึกษาเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและอยูใ่นความตอ้งการ
ของมนุษยทุ์กเพศทุกวยั จึงท าใหม้นุษยห์นัมา แสวงหาความรู้กนัมากข้ึน สามารถกา้ว
ทนัตามโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลารวมทั้งการพฒันา เร่ืองของเทคโนโลยีและ
วิทยาการใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยการเลือกศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไป เพื่อพฒันาความรู้ 



 

 

 

ความเช่ียวชาญ วิธีการปฏิบติัเฉพาะสาขา ท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บการศึกษาสามารถ ปรับใชใ้น
การปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ถือเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการท างานของ
บุคคล ใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดีข้ึน ดงันั้น บุคคลทัว่ไปจึงพยายามท่ีจะศึกษาให้
ถึงระดบัท่ีสูงท่ีสุด ส าหรับปัจจุบนัการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจไม่เพียงพอในการท างาน
หรือการสร้างโอกาสความกา้วหนา้ ดงันั้น การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาได ้ เพิ่มมาก
ข้ึนไม่ว่าจะเป็นสถาบนัการศึกษา ของรัฐหรือเอกชน ถือเป็นการเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให ้ กบัผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษาต่อสามารถเลือก เขา้ศึกษาต่อไดต้ามความตอ้งการซ่ึง
สามารถศึกษาควบคู่ไปกบัการท างานไดใ้นสังคมปัจจุบนัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
นั้นมีผูนิ้ยมเขา้ศึกษาต่อกนัมากข้ึน เน่ืองจากระบบการศึกษาใน ระดบัตน้ๆ ของประเทศ
ไทยไดข้ยายตวัมากข้ึน และปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนท่ีส าคญั อีกอยา่งหน่ึง 
คือค่านิยมในปริญญาบตัร หรือการไดรั้บปริญญาสูงนั้นจะท าใหมี้ประโยชน์และ โอกาส
ในการท างานท่ีดีมากข้ึน (วนัวิสาข ์ แกว้สมบูรณ์, 2545, หนา้65) จึงมีนิสิตจ านวนมาก
เลือก ศึกษาต่อเพราะตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีความรู้ความช านาญ และ
ประสบการณ์ใหม้ากข้ึนเพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และทนัต่อ
การเปล่ียนแปลง ของสังคม ความกา้วหน้าทางวิชาการ ตลอดจนความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเอง
เพื่อใหท้นัโลกท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลา นอกจากน้ีผูท่ี้จบการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษายงั
เป็นท่ียอมรับของสังคม ส่งผลใหมี้ความกา้วหนา้ ในหนา้ท่ีการงาน (ภาวิตา กั้นเกษ, 
2558, หนา้2) นอกจากน้ีการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา ยงัเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์ เช่น ส าหรับผูท่ี้เรียนจบปริญญาตรีแลว้ยงัหางานท าไม่ไดย้งัเป็นการหา
โอกาสและแนวทางท่ีจะท างานไดห้ลากหลายสาขา หลากหลายอาชีพข้ึน 

การศึกษาระดบัปริญญาโทมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อสังคม เป็นการจดัการศึกษา
มีมุ่งมัน่พฒันาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิดเพื่อพฒันาประเทศและมุ่ง
พฒันาคนให้เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเขา้ใจศิลปวฒันธรรมเพื่อให้
สามารถด าเนินชีวิตอนัมีคุณค่าแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติ ดงันั้นการเนน้ในเร่ือง
การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณค่าทางวิชาการและวิชาชีพ จึงเป็นภารกิจหลกัท่ี
ทุกมหาวิทยาลยัพึงตระหนกัและใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อเน่ืองเสมอมา นอกจากนั้นยงั



 

 

 

จดักระบวนการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลิตบุคคลท่ีมีวิชาชีพระดบัสูง และเพื่อการวิจยั 
เป็นการส่งเสริมให ้นกัศึกษา และอาจารยไ์ดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้วิทยาการใหม่ๆเพื่อ
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ ตลอดจนฝึกฝนใหรู้้จกัวิเคราะห์ และน าเอาผลงานวิจยัมาใช้
ในการแกปั้ญหาต่างๆ ในสังคม การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆและ
การถ่ายทอดวฒันธรรม ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีใหแ้ก่ นกัศึกษา เพื่อจะไดถ่้ายทอด
ต่อไปยงัประชาชนและสังคม (นิธิมา สังคหะ, 2547: 2) 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาและก าหนด
หัวข้องานวิจัยเร่ือง “แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง” ปัจจุบนั
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี คนส่วนใหญ่คิดวา่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีบุคคลทัว่ไป
กส็ามารถส าเร็จการศึกษาได ้ทั้งนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี นกัศึกษาท่ี
เพิ่งส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือพนกังานในหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ จึงมี
ความคิดท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทเพื่อความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการ
งานและคณะท่ีนิยมเรียนกคื็อ คณะบริหารธุรกิจ สาเหตุกเ็พราะไม่ว่าใครจะจบจากคณะ 
สาขาไหนก็ตามสามารถเรียนได ้เพราะในระดบัปริญญาตรีไม่จ าเป็นจะตอ้งเรียนคณะ
บริหารธุรกิจ กส็ามารถท่ีจะเรียนต่อในระดบัปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจได ้โดยสาขา
ท่ีนิยมเรียนก็คือ Master of Business Administration (MBA) ถูกออกแบบเพื่อให้
นกัศึกษามีทกัษะและความรู้ส าหรับประกอบอาชีพทางธุรกิจหรือบทบาทในการจดัการ 
นกัศึกษาจะไดรั้บการสอนในทุกดา้นของธุรกิจ ท าใหส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ท างานในหลากหลายอาชีพ นกัศึกษาหลายคนก็อยูใ่นวยัท างาน รวมถึงบางสถาบนัยงัมี
ขอ้ก าหนดให้ผูส้มคัรมีประสบการณ์ท างาน 3 ปีข้ึนไป นอกจากนั้นเรายงัสามารถท่ีจะ
เลือกเรียน MBA ไปพร้อมกบัวิชาเฉพาะทางอ่ืนๆ เช่น การบญัชี และการเงิน เพื่อให้
เหมาะสมกบัความสนใจของเรานัน่เอง ตวัอย่างหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ Master of 
Professional Accountancy (MPAcc) และ Master of Science in Information Systems 
(MSIS). 

 
 



 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหลกัสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง 

4. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจจ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

5. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง/เงินเดือน ดา้นสังคม 
ดา้นเหตุผลส่วนตวั ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนต่อระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1. นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาปริญญาโท ท่ีมีปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ ประสบการณ์ในการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั ท าให้
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามค าแหง ต่างกนั 

2. แรงจูงใจต่อการตดัสินใจศึกษาต่อปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง/เงินเดือน ดา้นสังคม ดา้นเหตุผล
ส่วนตวั ต่างกนั 

3. การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหลกัสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรการศึกษา ดา้นความน่าเช่ือถือของ
สถาบนั/ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นบุคลากร ดา้นค่าใชจ่้าย 
ต่างกนั 
 



 

 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 ขอบเขตของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อในหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาใน
ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจดัการ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญา
โท คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจดัการ มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 219 คน โดยการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใชห้ลกัการค านวณใชสู้ตรของ Yamane (กฤษดา ตั้งชยั
ศกัด์ิ, 2559 หนา้ 184) 
 3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

           3.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย (1) ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ ประสบการณ์ในการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (2) แรงจูงใจท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหน้าใน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ดา้นสังคม ดา้นเหตุผลส่วนตวั 
                     3.2 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหลกัสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรการศึกษา 
ดา้นความน่าเช่ือถือของสถาบนั/ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้น
บุคลากร ดา้นค่าใชจ่้าย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ    
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

2.เพื่อทราบถึงแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
อาชีพ รายได ้ประสบการณ์ท างาน 



 

 

 

3. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญา
โทบริหารธุรกิจและมีปัจจัยใดบ้างท่ีแตกต่างกันหรือเหมือนกนั ท่ีท าให้นักศึกษา
ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนและพฒันาตวัเองในการท างานต่อไป 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

1. ทฤษฎแีรงจูงใจ 
 โดยอา้งอิงจากทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow 1970, p. 35-46 อา้งใน 
ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์, 2553) โดยแบ่งล าดบัขั้น ความตอ้งการตามล าดบัความส าคญั
ไว ้5 ขั้นตอน คือ  

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (The Physical Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยแ์ละจ าเป็นท่ีสุดในการด ารงชีวิตของมนุษยเ์พื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค อากาศ น ้าด่ืม การพกัผอ่น เป็นตน้  

2. ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัและมัน่คง (Security and Safety Needs) เม่ือ
มนุษย ์สามารถตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายไดแ้ลว้ มนุษยก์จ็ะเพิ่มความตอ้งการ
ใน ระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป เช่น ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความ 
ตอ้งการความมัน่คงในชีวติและหนา้ท่ีการงาน  

3. ความตอ้งการความผกูพนัหรือยอมรับ (ความตอ้งการดา้นสังคม) (The Social 
Needs) เป็นความตอ้งการมีมิตรสัมพนัธ์กบับุคคลทัว่ๆไป ตอ้งการใหส้ังคมยอมรับตน
เขา้เป็นสมาชิก ไดมี้ส่วนร่วมในสังคม ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงเป็นธรรมชาติ
อยา่งหน่ึงของมนุษย ์เช่น ความตอ้งการใหแ้ละไดรั้บซ่ึงความรัก ความตอ้งการเป็นส่วน
หน่ึง ของหมู่คณะ ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ การตอ้งการไดรั้บความช่ืนชมจาก
ผูอ่ื้น เป็นตน้  

4. ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (The Esteem Needs) ความตอ้งการ
ได้รับการยกย่อง เคารพนับถือจากคนในสังคม รวมถึง ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความส าเร็จความสามารถ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความตอ้งการการไดรั้บการยก



 

 

 

ยอ่งนบัถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความตอ้งการ ไดรั้บความเคารพนบัถือ ความ
ตอ้งการมีความรู้ความสามารถ เป็นตน้  
ทฤษฎี ERG ของ Clayton P. Alderfer (อา้งใน กิตติยา เพชรดี, 2559) พฒันาต่อจาก
ทฤษฎีของมาสโลว ์แต่ไม่จ าเป็นตอ้งตอบสนองตามล าดบัขั้น ขา้มไป ขา้มมากไ็ด ้หรือ
เกิดข้ึนพร้อมกนัเลยกไ็ด ้ 

1. ความตอ้งการพื้นฐานในการด ารงชีวิต ความตอ้งการทางร่างกายและ ความ
ปลอดภยั (Existence needs: E)  

2. ความตอ้งการทางดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Relatedness needs: R)  
3. ความตอ้งการดา้นความเจริญเติบโตกา้วหนา้ ไดรั้บการยกยอ่ง (Growth needs: 

G)  
ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two factor theory) (อา้งใน กิตติยา เพชร
ดี, 2559) เป็นทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นปัจจยัส าคญั 2 
ประการ ท่ีสัมพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละบุคคล  

4.ปัจจยัจูงใจ (Motivators) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงเพื่อจูงใจใหค้น
ชอบและ รักงานปฏิบติั สามารถสนองตอบความตอ้งการภายในบุคคลได้ เช่น 
ความส าเร็จของงาน การไดรั้บความยอมรับ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ 
และความกา้วหนา้  
ปัจจยัค  ้าจุน หรือ ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factors) เป็นปัจจยัท่ีจะค ้าจุนใหแ้รงจูงใจใน
การท า งานของบุคคลมี อยูต่ลอดเวลา เป็นปัจจยัท่ีมาจากภายนอก เช่น เงินเดือน โอกาส
ท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน นโยบายการบริหารงาน 
สภาพการท างาน ความเป็นอยูส่่วนตวั ความมัง่คงในงาน  
ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิลลแ์ลนด์ (McClelland’s motivation theory) (อา้งใน กิตติยา 
เพชรดี, 2559) แบ่งแรงจูงใจตามความตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคลเป็น 3 แบบ ความ
ตอ้งการอ านาจ (Power need) ความตอ้งการความผูกพนั (Affiliation need) ความ
ตอ้งการความส าเร็จ (Achievement need) 



 

 

 

5. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จตามความนึกคิด (The Needs for Self-
Actualization) เป็นความตอ้งการสูงสุด ของแต่ละบุคคล เช่น ความตอ้งการท่ีจะท าทุก
ส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ ความตอ้งการท าทุก 

ทฤษฎีของวรูม สรุปไดว้่า แรงจูงใจของบุคคล เกิดจากการตั้ง ความคาดหวงัใน
ส่ิงท่ีกระท า ซ่ึงความคาดหวงันั้น มกัท าใหบุ้คคลพยายามท าใหไ้ด ้หากส่ิงนั้น สอดคลอ้ง
กบัความสามารถดว้ยกจ็ะเป็นแรงจูงใจท่ีมากข้ึนส าหรับบุคคล นอกจากนั้น ผลการศึกษา
ต่อเน่ืองจากวรูมก็ช่วยสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าว และยงัไดข้อ้สรุปเพิ่มข้ึน จากการท่ี
บุคคลไดเ้ขา้ใจบทบาทการท างานของตนเป็นอยา่งดี จึงเห็นไดว้่า แนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจใหบุ้คคลท างาน คือการสร้างความคาดหวงั ใหต้ระหนกัในค่านิยมต่องาน การ
ช่วยให้บุคคลเขา้ใจบทบาทของตนในงานนั้น ๆ และเพิ่มความพยายามเสริมสร้าง
ความสามารถในการท างาน  
มีผูใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจท่ีผูว้จิยัไดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี  

นิตยา กวนีฏัยานนท ์(2556) ไดก้ล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจยัในการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อจะประกอบไปดว้ยความตอ้งการและเป้าประสงคมี์มีลกัษณะผสมผสาน
กนัหลายประการ ไม่มีแนวคิด และทฤษฎีใดท่ีใช้อธิบายแรงจูงใจของนักศึกษาท่ี
ตดัสินใจในการศึกษาต่อไดเ้หมาะสมและสมบูรณ์ท่ีสุด จ าเป็นตอ้งอาศยัหลายแนวคิด
และทฤษฎีประกอบการตดัสินใจศึกษา เพราะแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาท่ี
ประกอบดว้ยแรงจูงใจหลายดา้น ไดแ้ก่ เหตุผลส่วนตวั ดา้นคุณลกัษณะของสถาบนั ดา้น
อิทธิพลทางสังคม และเศรษฐกิจ และดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

2 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสินใจ 
 การตดัสินใจถือวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งเผชิญ และปฏิบติัอยู่
เป็นประจ า เน่ืองจากการตดัสินใจจะท าใหม้นุษยเ์ลือก และไดส่ิ้งต่าง ๆ ท่ีคิดวา่เหมาะสม
กบัตนเองมากท่ีสุดความหมายของการตดัสินใจ  
 กรองแกว้ อยูสุ่ข (2537, 147) ใหค้วามหมายของการตดัสินใจ หมายถึง การเลือก
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลาย ๆ ส่ิง เลือกท่ีจะปฏิบติัทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลายๆ 



 

 

 

ทางเลือกท่ีมีอยู ่และวธีิการท่ีเลือกนั้นยอ่มไดรั้บการพิจารณาแลว้วา่ถูกตอ้ง เหมาะสม
หรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และตรงกบัเป้าหมายดว้ย  
 วชิยั โถสุวรรณจินดา (2535, 185) ใหค้วามหมายของการตดัสินใจวา่ หมายถึง
การเลือกทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายๆทางเลือก โดยอาศยัทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเลือกเดียว
ท่ีสามารถ ตอบสนองเป้าหมาย หรือความตอ้งการของผูเ้ลือกได ้
 วฒิุชยั จ  านง (2523) กล่าววา่ การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ไดแ้ละในการจดัการนั้น การตดัสินใจเป็นหวัใจในการปฏิบติังานทุกๆเร่ือง ทุกๆ 
กรณี เพื่อด าเนินการไปสู่วตัถุประสงค ์อาจมีเคร่ืองมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มี
เหตุผลส่วนตวั อารมณ์ ความรักใคร่ชอบพอ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ และ
มีลกัษณะเป็นกระบวนการอนัประกอบดว้ย ขั้นตอนต่างๆ ต่อเน่ืองกนัไป 

3. ผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 เกรียงศกัด์ิ แสงจันทร์ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อในหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหงมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจของนิสิตในการศึกษาต่อหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหงเพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ี ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ของ
นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง และเพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและ
พฒันาใน การตดัสินใจศึกษาต่อของนิสิต  
 อุษณีย ์แจ่มใส (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อเปรียบเทียบระดบั
ความคิดเห็นต่อ การตดัสินใจศึกษาต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต จ าแนกตามขอ้มูล
พื้นฐานส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจ
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต  
 นภดล ร่มโพธ์ิ และคณะ (2554 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการประเมินผลส าเร็จของ
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต : กรณีศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 



 

 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ท่ีไดจ้าก
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) จากความคิดเห็นของนกัศึกษาปัจจุบนัโดยผล
การศึกษาพบว่าจานวนหน่วยกิตและเวลาท่ีใชใ้นการศึกษามีความเหมาะสม นอกจากน้ี
เม่ือนาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบัการนาความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มวิชา
เสริมพื้นฐาน วิชาบงัคบั และวิชาการศึกษาอิสระไปใชป้ระโยชน์ในการทางานไปสกดั
ปัจจยัพบว่าปัจจยัท่ีสกดัไดมี้ทั้งหมด 5 ปัจจยั และทั้ง 5 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ประโยชนโ์ดยรวมของหลกัสูตรอยา่งมีนยัส าคญั โดยสามารถอธิบายประโยชน์โดยรวม
ได ้ 50% (ค่า R2 = 50%) เรียงตามลาดบัความสัมพนัธ์ต่อประโยชน์โดยรวมของ
หลกัสูตรไดด้งัต่อไปน้ีคือ 1) ปัจจยัทางดา้นกลยุทธ์และการดาเนินธุรกิจ 2) ปัจจยั
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน 3) ปัจจยัทางดา้นการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน 4)ปัจจยั
ทางด้านเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางด้านการจัดการ  และ 5) ปัจจยัทางด้าน
ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
  
ตวัแปรตน้ (ตวัแปรอิสระ)     ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษา  
 

 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. อาชีพ 
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

แรงจูงใจทีส่่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ปริญญาโท 

1. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง/เงินเดือน 
2. ดา้นสังคม 

 3. ดา้นเหตุผลส่วนตวั 
 

การตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อ
หลกัสูตรปริญญาโทบริหารธุรกจิ

มหาบัณฑิต มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

มี 5 ดา้น 
1. ดา้นหลกัสูตรการศึกษา 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือของสถาบนั/ 
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
4. ดา้นบุคลากร 
5. ดา้นค่าใชจ่้าย 



 

 

 

วธีิด าเนินงานวจิยั 

ผูว้จิยัไดด้  าเนินการวจิยัตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended 
question) ซ่ึงมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล แบบใหเ้ลือกตอบ
จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ประสบการณ์ในการท างาน รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท โดยมีเน้ือหา จ านวน 15 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ  
 1. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง/เงินเดือน ขอ้ 1-5 
 2. ดา้นสังคม ขอ้ 6-10 
 3. ดา้นเหตุผลส่วนตวั ขอ้ 11-15 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน
หลกัสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยมีเน้ือหา 
จ านวน 26 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ  
 1. ดา้นหลกัสูตรการศึกษา ขอ้ 1-6 
 2.ความน่าเช่ือถือของสถาบนั/ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ขอ้ 7-11 
 3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม ขอ้ 12-16 
 4. ดา้นบุคลากร ขอ้ 17-21 
 5.ดา้นค่าใชจ่้าย ขอ้ 22-26 
 



 

 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ 

ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจและการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหลกัสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 

ขั้นท่ี 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดมา

สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวจิยั  

 ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 3 ส่วน  
 ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง
และปรับปรุงแกไ้ข  
 ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนไปเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการสร้างเคร่ืองมือวิจยัและด้าน
การศึกษาจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ (1) ผศ.ดร ประไพทิพย ์ลือพงษ(์2) นางสาวอญัชลี ทิพย์
รงค ์และ (3) นางสาวยพุาภรณ์ รัตนสุคนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(content validity) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ี
หรือไม่ โดยวธีิการหาค่า IOC (item-objective congruence index) ดชันีความสอดคลอ้งท่ี 
0.5  ข้ึนไป หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้
(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวิจยั จ  านวน 30 คน
หลังจากนั้ นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient)  
 น าแบบสอบถามท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปด าเนินการสอบถามสุ่มตวัอยา่ง
แบบบงัเอิญ จากนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ โดยการแจกแบบสอบถามเป็น
ชุดกระดาษค าตอบ จ านวน 15 คน การสร้าง Link แบบสอบถาม ดว้ย Google form แชร์
ผา่นช่องทางออนไลน ์จ านวน 219 คน  



 

 

 

น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความสมบูรณ์ มาวเิคราะห์ค  านวณผล โดย
การใชว้ธีิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) และ
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการวเิคราะห์ตวัแปรดา้นแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามค าแหง ใช้
การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD 
 

ผลการวจิยั 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.00) มีอายรุะหวา่ง 25-30 ปี

(ร้อยละ 38.40) สถานภาพโสด (ร้อยละ 68.00) มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน (ร้อยละ 
52.10) มีประสบการณ์ในการท างานอยูร่ะหวา่งช่วง 5-10 ปี (ร้อยละ 33.80) และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท (ร้อยละ 36.50) 

2. กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อปริญญาโทโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.37 และเม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อปริญญาโทระดบัมากท่ีสุดใน
ดา้นเหตุผลส่วนตวั รองลงมาคือดา้นสังคม และดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง/เงินเดือน
อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาถึงระดบัแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อปริญญาโทใน
รายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

แรงจูงใจ ดา้นเหตุผลส่วนตวัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.49, SD = .47) 
พบว่า รองลงมาคือดา้นสงัคม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x  = 4.35, SD = .45) และดา้น
ความกา้วหนา้ในต าแหน่ง/เงินเดือน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x  = 4.18, SD = .49) 

แรงจูงใจดา้นหลกัสูตรการศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.46, SD = .39) 
พบวา่ หลกัสูตรมีมาตรฐานและคุณภาพมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x  = 4.58, SD =.49) และวนั



 

 

 

และเวลาเรียน หรือระยะเวลาในการเรียนตลอดหลกัสูตรมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x  = 4.24, SD 
= .55)  

แรงจูงใจดา้นความน่าเช่ือถือของสถาบนั/ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.49, SD = .41) พบว่า เป็นมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน
การศึกษามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x  = 4.67, SD =.47) และคุณภาพบณัฑิตไดรั้บการยอมรับ
จากหน่วยงานและองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x  = 4.23, SD = .55)  

แรงจูงใจดา้นสภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.32, SD = .34) 
พบวา่ มีอุปกรณ์การเรียนครบครัน และทนัสมยัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x  = 4.50, SD =.50) 
และมีความสะดวกในการเดินทางมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x  = 4.11, SD = .67)  

แรงจูงใจดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.58, SD = .39) พบว่ามี
คณาจารยผ์ูส้อนมีวุฒิการศึกษา ตรงกบัสาขาวิชาและมีความรู้ความสามารถสูงมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด ( x  = 4.74, SD =.48) และการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีและบุคคลากรแก่
นกัศึกษามีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x  = 4.35, SD = .66)  

แรงจูงใจดา้นค่าใชจ่้ายอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.83, SD = .48) พบว่ามีมีการ
ผ่อนช าระค่าเล่าเรียน จ่ายเป็นงวดไดมี้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x  = 4.49, SD =.71) และมี
บริการกูย้มืเงินกองทุนเพื่อการศึกษามีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x  = 2.30, SD = 1.13)  

3. ระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหงจ านวน 219  คน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 
4.34, SD  = 0.37) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัศึกษาเลือกศึกษาต่อปริญญาโท
โดยการตดัสินใจจากเหตุผลส่วนตวั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.49, SD  = 0.47) และ
ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง/เงินเดือน ผลวจิยัพบวา่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x  = 4.18, SD  = 
0.49) 

อภปิรายผลการวจิยั 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ช้

ในงานวจิยัเร่ือง “แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตร



 

 

 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามค าแหง”อภิปรายผล

ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท
จากผลการวจิยัพบวา่ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษณีย ์อุทุมพร 
(2527: 63) ไดศึ้กษาเร่ือง องคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กบัสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนิสิต
มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษา โดยกลุ่มนิสิตท่ีมีอายนุอ้ยจะมีสัมฤทธิผลทางการศึกษาสูงกวา่กลุ่มนิสิตท่ีมีอายุ
มากและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิรชน ตั้งเจริญสมุทร(2546) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนของพนกังานโรงพยาบาลเมือง
สมุทร จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ สถานภาพเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในขณะท่ีงานวจิยัของสมฤดี ศรีจรรยา (2554) ท่ีไดศึ้กษาถึง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยัเพื่อเขา้ศึกษาต่อระดบัมหาบณัฑิต
หลกัสูตร MBA พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดบัมหาบณัฑิตหลกัสูตร MBA ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตของนกัศึกษาปริญญาโท 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามปัจจยัขอ้มูลประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุดา้น
สถานภาพสมรส ดา้นประสบการณ์ในการท างาน และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  

      1.1 นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาหรือจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีอายแุตกต่าง
กนั ท าใหแ้รงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโททั้ง 6 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วารุณี รักดว้ง (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ ท่ีมหาวทิยาลยัสยาม” 



 

 

 

พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนระดบัปริญญาโท หลกัสูตร
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม แตกต่างกนั  

      1.2 นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาหรือจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีรายได้
แตกต่างกนั ท าใหแ้รงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้น
หลกัสูตรหรือสาขาวชิา ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพและรายได ้แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กิตติยา เพชรดี ( 2559) ท่ีกล่าววา่ ผูเ้รียนท่ีเรียนภาคนอกเวลา
มกัเป็นกลุ่มท่ีท างานไปดว้ยขณะเรียน ซ่ึงคนเหล่าน้ีมกัจะเรียนดว้ยทุนตวัเอง และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิตยา กวนีฏัธยานนท ์(2556) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง” พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท
แตกต่างกนั  

      1.3 นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาหรือจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกนั ท าใหแ้รงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโททั้ง 6 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโททางการบญัชี” ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้ในการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท
ทางการบญัชีแตกต่างกนั  

      1.4 นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาหรือจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมี

ประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั ท าใหแ้รงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญา

โท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา

รายดา้น พบวา่ ดา้นสถาบนั ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพและรายได ้และดา้นการไดรั้บ

การยอมรับ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุชาวดี ก่ิงทอง (2559) ท่ีศึกษา

เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนิสิตระดบั



 

 

 

ปริญญาตรี มหาวทิยาลยับูรพา” ท่ีพบวา่ สาเหตุของการศึกษาต่อ คือ ตอ้งการ

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน รองลงมา คือ การเพิ่มวฒิุการศึกษาใหสู้งข้ึน และการ

ไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึน โดยนิสิตใหค้วามเห็นวา่สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดในการศึกษาต่อ คือ

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงกมล ทรัพย์

แสงส่ง (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามค าแหง” พบวา่ ประสบการณ์

การท างานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง/เงินเดือน ดา้นสังคม และ

ดา้นเหตุผลส่วนตวั การวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดจะพบวา่ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง/เงินเดือน ดา้นสังคม และดา้นเหตุผล

ส่วนตวั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ พชัรินทร์ ชุติพงศรุ่์งโรจน ์(2558) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเขา้ท างานกบัส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ผลวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้น

ความกา้วหนา้ในต าแหน่ง/เงินเดือน ดา้นสังคม และดา้นเหตุผลส่วนตวัมีผลต่อระดบัการ

ตดัสินใจเชิงบวกต่อการเลือกศึกษาต่อปริญญาโท ซ่ึงมีประเดน็อภิปราย ดงัน้ี 

      2.1  ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง/เงินเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เลือกศึกษาต่อปริญญาโท นัน่คือ มีโอกาสไดไ้ปศึกษาต่อเพื่อการพฒันาทกัษะของตวัเอง 

มีโอกาสไดไ้ปศึกษาดูงานในต่างประเทศ มีโอกาสฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเองในดา้น

ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง มีโอกาสไดท้ างานท่ีทา้ทายความสามารถเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และ

องคก์รมีการน าความรู้ใหม่ๆมาเผยแพร่ใหก้บัพนกังานอยา่งรวดเร็ว ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเลือกศึกษาต่อปริญญาโท ของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากนกัศึกษาต่างตอ้งการ

ร่วมงานกบัองคก์รท่ีสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ 



 

 

 

ความสามารถ ซ่ึงส่งผลใหพ้นกังานไดมี้โอกาสในการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้

ความสามารถเพิ่มข้ึน และเพื่อเพิ่มทกัษะและศกัยภาพในการปฏิบติังานของตนเองได ้

ยอ่มส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวความคิดของ สมฤทยั ไทยนิยม (2556) ท่ีกล่าววา่ ความกา้วหนา้ในอาชีพ หมายถึง 

การไดเ้ล่ือนต าแหน่ง และการไดป้รับเงินเดือนใหสู้งข้ึน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

สุณี ฉตัราคม และเสาวณี เกรียร์, 2537 (อา้งใน สุชาวดี ก่ิงทอง, 2559) ท่ีกล่าววา่ คุณภาพ 

ความรู้ ความสามารถของคน เป็นทุนชนิดหน่ึงท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเรียกวา่ ทุนมนุษย ์

(Human capital) คนท่ีมีตน้ทุนความรู้สูงกย็อ่มไดเ้ปรียบไปอีกขั้น 

      2.2 ดา้นสังคม จ าแนกตามกลุ่มสังคมท่ีใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูด่ว้ย ความ
ตอ้งการความกา้วหนา้ในอาชีพปัจจุบนั ความตอ้งการในการเปล่ียนอาชีพ และตอ้งการ
ความมัน่คงซ่ึงความคาดหวงัตอ้งการความมัน่คงมีระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธารินี พชัรเจริญพงศ ์(2554) ท่ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีใชใ้นการเลือก
ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาหลกัสูตรนานาชาติของนกัศึกษาชาวต่างชาติในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น
ความตอ้งการความมัน่คง และความกา้วหนา้ในชีวติ ตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวติ 
และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความคาดหวงัของวคิเตอร์ วรูม(Vroom,1964 อา้งถึงใน ชูชยั 
สมิทธิไกร,2556 และวภิาพร แจง้ศรี,2556) ท่ีมีแนวคิดวา่ คนเรามกัมีการตดัสินใจดว้ย
เหตุผลของแต่ละคน และจะเลือกในส่ิงท่ีคิดวา่มีโอกาสเป็นไปไดสู้งซ่ึงจะน าไปสู่ผลลพัธ์
ท่ีพึงปรารถนาและสอดคลอ้ง กบัผลการวจิยัของประศาสน ์ไสลวงษ ์(2552) เร่ือง 
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบัมหาบณัฑิตของนกัศึกษา ปริญญาโทมหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนคร โดยผลการวจิยั พบวา่ นกัศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบั มหาบณัฑิต 
ดา้นสังคม อยูใ่นระดบัมาก และอสัฌา บุญชยัยะ (2551) เร่ือง แรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดบั ปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการนนัทนาการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดย
ผลการวจิยั พบวา่ นิสิตมี แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการ
นนัทนาการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ดา้น สังคม อยูใ่นระดบัมากการส าเร็จ
การศึกษาในระดบั ปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง จะเป็นการยกระดบัสถานภาพ



 

 

 

ทางสังคมใหสู้งข้ึน ซ่ึงอาจเป็นเพราะมหาวทิยาลยัในปัจจุบนัเปิดรับผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีไม่จ ากดัสาขา ท าใหผู้เ้ขา้ศึกษามีเพื่อนร่วมชั้นเรียนท่ีมีความหลากหลาย
ทางวชิาชีพ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีงานท าแลว้ ท าใหมี้การแลกเปล่ียนทศันะและ
ประสบการณ์กบัเพื่อนร่วมชั้นเรียนทั้งจากวชิาชีพเดียวกนัและต่างวชิาชีพกนัเป็นการเปิด
โลกทศันใ์หก้วา้งข้ึน รวมทั้งสังคมภายนอกใหก้ารยอมรับในเร่ืองความรู้ความสามารถ
ของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทั้งทางวชิาการ ทางวชิาชีพ และ
ภาษาองักฤษ เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการเขา้สังคมกบัผูส้ าเร็จการศึกษาไม่วา่จะเป็น
สังคมกลุ่มเพื่อนหรือหน่วยงานท่ีปฏิบติังานอยู ่ซ่ึงผูส้ าเร็จการศึกษาเช่ือวา่จะไดรั้บการ
ยอมรับดา้นความรู้ความสามารถจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนไดรั้บการ
ยอมรับจากบุคคลรอบขา้ง อาทิ พ่อแม่ ญาติพี่นอ้ง นอกจากน้ีผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบนัการศึกษาแห่งน้ียงัมีความเช่ือวา่หากส าเร็จการศึกษาแลว้จะสามารถยกระดบั
ฐานะทางสังคมและทางเศรษฐกิจของตนเองได ้ไดรั้บเกียรติยศและความมีช่ือเสียง 
รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจวา่ไดส้ าเร็จการศึกษาในศาสตร์ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในสังคม
ปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแมคเคลแลนด ์ท่ีกล่าววา่ความตอ้งการพื้นฐานของ
มนุษย ์คือ ตอ้งการการยอมรับจากผูอ่ื้นและสังคมโดยมีความตอ้งการพื้นฐานท่ีสูงกวา่
การด ารงชีวติใหอ้ยูร่อดมัน่คงปลอดภยั เม่ือมนุษยมี์ความมัน่คงในอาชีพแลว้ขั้นต่อไปก็
ตอ้งการความยอมรับจากสังคมซ่ึงรวมไปถึงความรักและความน่าเช่ือถือในความสามารถ
ของตนดว้ย 
  2.3 ดา้นเหตุผลส่วนตวั ของนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาหรือจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีแรงจูงใจในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กิตติยา เพชรดี (2559) 
ท่ีกล่าววา่ ผูท่ี้มาศึกษาต่ออาจมีเหตุผลส่วนตวัในการเขา้ศึกษาต่อ เพราะตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชนจ์ากมหาวทิยาลยั สามารถท่ีจะน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดจ้ริง และเม่ือส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทแลว้ 
ผูเ้รียนและครอบครัวกย็อ่มจะเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จอีกขั้นของการศึกษา 
ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทท่ี

มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยพิจารณาแยกตามเหตุผลดา้นเหตุผลส่วนตวั อยูใ่นระดบั



 

 

 

มากท่ีสุด ( x  = 4.49) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของรัลชรัตน์ วรพิพฒันกลุ (2550) 

เร่ือง แรงจูงใจของนิสิตในการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยผลการวิจยั พบวา่ นิสิตมีแรงจูงใจในการเขา้ศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโท ดา้นความมุ่งหวงั อยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั

ผลการวจิยัของอสัฌา บุญชยัยะ(2551) เร่ือง แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

สาขาวชิาการจดัการนนัทนาการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยผลการวจิยั พบวา่ 

นิสิตมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการนนัทนาการ

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ดา้นการพฒันาตนเองและการท าตามความตอ้งการของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในระดบัมากท่ีสุด และศิลาลกัษณ์ แสวงพนัธ์ุและคณะ (2550) เร่ือง 

การศึกษาปัจจยัท่ีตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดย

ผลการวจิยั พบวา่ เหตุผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทดา้น

อิทธิพลการจูงใจและส่ืออยูใ่นระดบัปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ดา้นสถาบนั มหาวทิยาลยัรามค าแหงควรเนน้ในเร่ืองของการบริหารจดัการ

เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายใหมี้ความเหมาะสม มีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ัว่ถึง และปรับภูมิทศันใ์ห้
มีความสวยงามและสะดวกต่อการเดินทางมาศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อ
มหาวทิยาลยั ตลอดจนการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ความทนัสมยั ผลิตบณัฑิต
ออกมาตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานใหม้ากท่ีสุด  

2. ดา้นการประกอบอาชีพ มหาวทิยาลยัรามค าแหงควรเนน้หลกัสูตรใหมี้การ
พฒันาเก่ียวกบัวชิาชีพใหม้ากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่รายวชิาเชิงปฏิบติัการ ควรเปิดวชิาให้
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดห้ลากหลายเพื่อนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสฝึกฝนและน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบอาชีพไดต้รงตามท่ีนกัศึกษาแต่ละคนมีความถนดั ท าใหมี้
โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพการงานและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน  



 

 

 

3. ดา้นเหตุผลส่วนตวั มหาวทิยาลยัรามค าแหงควรเนน้ทางวชิาชีพ ท่ีท าให้
นกัศึกษามีโอกาสประกอบอาชีพท่ีสนใจ มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ท าใหมี้
รายไดเ้พิ่มข้ึนและเป็นท่ียอมรับของสังคมมากยิง่ข้ึน  

4. ดา้นสังคม มหาวทิยาลยัรามค าแหงควรเนน้การจดัการเรียนการสอนใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบนั เพื่อนกัศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ดอ้ยา่งสูงสุด 
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