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Motivation to Study and Satisfaction of Students in the Master Degree Program which 

Influence the Commitment of Students of Ramkhamhaeng University 
 

อรวรรณ ยาสาธร Orrawan.yst@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความผกูพนัของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรมหาบณัฑิตต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง (2)ระดบัแรงจูงใจท่ีมี
ผลต่อความผกูพนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรมหาบณัฑิตต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง
(3) ระดบัความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความผกูพนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรมหาบณัฑิต
ต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ(Survey Research) ในการศึกษาได้
เลือกกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จ านวน 283 คน 
ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบล าดบัขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยั
คร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจในการศึกษา  ระดบัความพึงพอใจ
ของนกัศึกษา ระดบัความผูกพนัต่อสถาบนัการศึกษา และ ขอ้เสนอแนะ ในการวิเคราะห์แรงจูงใจ
ในการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา ใช้คะแนนจากการประเมินระดับความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  ประชากร
จ านวน 283 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน-มาตรฐาน การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

ผลการวิจยัมีดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น

พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีแรงจูงใจในการศึกษาระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเหตุผล
ส่วนตวั ดา้นการประกอบอาชีพ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีแรงจูงใจในการศึกษาระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
สถาบนัศึกษา 
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2. กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ดา้นผูส้อน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นรายวิชาใน
หลกัสูตร ดา้นวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน                                        

3.ความผูกพนัต่อสถาบนัศึกษา พบว่ามีคะแนนประเมินเฉล่ีย เท่ากับ 4.31 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.49  

4.  เปรียบเทียบนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และสถานภาพ มีระดบั
ความผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ABSTRACT 

The purpose of the research were ( 1)  to investigate the demographics data of the 
samples; of Commitment to Ramkhamhaeng University. (2) the motivation of graduate students 
in pursuing the Master Degree at Ramkhamhaeng University in regard which Influence the 
Commitment of Students.(3) study Master Degree Ramkhamhaeng University students’ to the 
level satisfaction of Commitment to Ramkhamhaeng University. 
 Using the method of Convenience Sampling for this survey research investigation, the 
researcher selected 283 subjects studying in the Master Degree at Ramkhamhaeng University 
as members of the sample population. 
The instrument of research used to collect data was a questionnaire eliciting data concerning 
demographical characteristics and opinions regarding Motivation to Study, Satisfaction of 
Students in the Master Degree Program and the level of Commitment to Ramkhamhaeng 
University.  Furthermore, the questionnaire afforded subjects the opportunity to voice beliefs 
concerning problems and to make recommendations. 
Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 
frequency, percentage, mean and standard deviation.  Also tested were the differences between 
the means of two independent groups. One-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson’s 
product moment correlation coefficient were also employed by the researcher. 
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  Findings are as follows:  
1. Overall, the subjects under study of motivation to study at a high level . 

When considered in each aspect, it was found that the subject under the study with the highest 
level of motivation to study were social aspects, personal reasons aspects and Career. 

2. The satisfaction of the students in the Master Degree Program in overall 
aspect was at high level.  When considered in each aspect, it was found that the subject under 
the study with the highest level of satisfaction the students in the Master Degree Program were 
instructor.  The subjects under study of satisfaction the students in the Master Degree Program 
at a high level in the following aspects: of the curriculum, teaching method and activities. 

3. In regard the level of Commitment of Students to Ramkhamhaeng  
University in overall subjects under study, it was found that the average evaluation score was 
equal to 4.31 with the standard deviation being equal to 0.49.  

4. The students with different gender, age, occupation, income and marital 
status in overall aspects and each aspect have no statistical significant differences at .05. 
 
บทน ำ 

การศึกษาในความหมายทัว่ไปอย่างกวา้งท่ีสุด เป็นวิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรม
เนียมประเพณีใหด้  ารงอยูจ่ากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงโดยทัว่ไป การศึกษาเกิดข้ึนผา่นประสบการณ์
ใด ๆ ซ่ึงมีผลกระทบเชิงพฒันาต่อวิธีท่ีคนคนหน่ึงจะคิด รู้สึกหรือกระท า แต่ในความหมาย
เทคนิคอย่างแคบ การศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการซ่ึงสังคมส่งผ่านความรู้ ทกัษะ 
จารีตประเพณีและค่านิยมท่ีสั่งสมมาจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่น  คือ การสอนในสถานศึกษา  

การศึกษาเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุด ในการพฒันาสังคมให้คนซ่ึงเป็นสมาชิกของสังคม 
เป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ การศึกษาช่วยสร้างจิตส านึกในการเป็นมนุษย ์มีจิตวิญญาณ 

ของผูมี้อารยะธรรมทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กบัอุปสรรคของชีวิต 

 ในโลกของธุรกิจปัจจุบนั การแข่งขนัเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้การเพิ่มข้ึนและการพฒันา
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี องค์กรและบุคลากรเองก็เช่นกัน ดงันั้นตวับุคคลจึงตอ้งมุ่งท่ีจะ
สร้างความแตกต่าง เพื่อดึงศกัยภาพท่ีโดดเด่นของตนเองออกมาให้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การ
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จดัการอุตสาหกรรมจึงไม่ใช่แค่การจดัการทัว่ไป เน่ืองจากทางโครงการฯ ตระหนกัว่านกัศึกษา
ควรไดเ้รียนรู้ตั้งแต่ระบบรากฐานการผลิต ต่อยอดจนถึงการบริหารจดัการในระดบัผูบ้ริหาร ซ่ึง
จะท าใหเ้ขา้ใจองคก์รไดลึ้กซ้ึงมากกว่า ส่งผลใหส้ามารถติดต่อ ประสานงานกบัแผนกต่าง ๆ ได้
อย่างเขา้ใจและมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงความสามารถในการเห็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ 
และความสามารถในบริหารจดัการของทั้งภาพรวมของธุรกิจ ท่ีผูบ้ริหารทัว่ไปอาจลงไปไม่ถึง 
อีกทั้งยงัสร้างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารท่ีเขา้ใจในทุกภาคส่วนของธุรกิจอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น MBA 
Industrial Management จึงไม่ใช่แค่การบริหารจดัการทัว่ไป แต่เป็นการเรียนรู้จากจุดเร่ิมตน้และ
ขยายออกไปเป็นภาพท่ีกวา้งสุดของธุรกิจ เห็นว่าบุคคลากรท่ีเขา้ใจทุกภาคส่วนของธุรกิจอยา่ง
แทจ้ริง สามารถสร้างความโดดเด่นใหแ้ก่ตนเองและพร้อมจะกา้วเขา้สู่โลกของธุรกิจ  

ปริญญาโท (master's degree) เป็นปริญญาท่ีให้แก่บุคคลซ่ึงผา่นการศึกษาซ่ึงแสดงความ
ช านาญหรือภาพรวมระดบัสูง (high-order overview) ของสาขาการศึกษาหรือแขนงการประกอบ
วิชาชีพเฉพาะ ในขอบเขตท่ีศึกษา ผูไ้ด้รับปริญญาโทถือว่ามีความรู้สูงในหัวขอ้ทฤษฎีและ
ประยุกต์กลุ่มช านัญพิเศษ ทกัษะการวิเคราะห์ การประเมินเชิงวิจารณ์หรือการประยุกต์ทาง
วิชาชีพระดบัสูง และความสามารถแกไ้ขปัญหาซบัซอ้นและคิดอยา่งเคร่งครัดและเป็นอิสระ 

มหาวิทยารามค าแหงไดรั้บการสถาปนาเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต่ พ.ศ.2541 
ณ บริเวณท่ีดินทั้งหมด 300ไร่ ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดย
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ.2514 ก าหนดให้มหาวิทยาลยัรามค าแหงเป็น
สถาบนัการศึกษาและวิจยัแบบตลาดวิชา มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาวิชาการและวิชาชพัขั้นสูง 
ท าการวิจยั ส่งเสริมวิชาการชั้นสูง และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมีกระบวน
วิชาท่ีเปิดสอน ระดบัปริญญาโท 73 สาขาวิชา  

ผูว้ิจยัเห็นถึงความส าคญัของการศึกษา จึงไดก้ าหนดหัวขอ้งานวิจยั คือ “แรงจูงใจใน
การศึกษา ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตกับ
ความผูกพนัต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง” โดยก าหนดปัญหาน าการวิจยัว่า “นักศึกษาระดบั
ปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดบัแรงจูงใจต่อองค์ประกอบต่างกันหรือไม่ และระดบัความพึง
พอใจมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของนักศึกษาระดบัปริญญาโทมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยั
รามค าแหง” ผลการวิจยัน้ีสามารถน ามาปรับใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ท่ีสามารถตอบรับการเปล่ียนแปลง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความผูกพนัของนกัศึกษาระดบัปริญญา
โทหลกัสูตรมหาบณัฑิตต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผูกพนัของนักศึกษา
ระดบัปริญญาโทหลกัสูตรมหาบณัฑิตต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความผูกพนัของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรมหาบณัฑิตต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

4. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท
หลกัสูตรมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

5. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทหลกัสูตรมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

6. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตร
มหาบณัฑิตต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
สมมติฐำนกำรวจิยั 

1.1.นกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตเพศชายและเพศหญิงมี
ระดบัมีความผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาต่างกนั 

1.2.นกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตท่ีมีอายุต่างกนั มีความ
ผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาต่างกนั 

1.3.นักศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตท่ีมีอาชีพต่างกนั มีมี
ความผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาต่างกนั 

1.4.นักศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตท่ีมีรายไดต่้างกนั มีมี
ความผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาต่างกนั 

1.5.นกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตท่ีมีสถานภาพต่างกนั มี
ความผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาต่างกนั 
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สมมุติฐำน 2 
2.1.แรงจูงใจในการศึกษาดา้นเหตุผลส่วนตวัส่งผลต่อความผูกพนัต่อสถาบนัการศึกษา

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
2.2.แรง จูงใจในการศึกษาด้านการประกอบอา ชีพส่ งผล ต่อความผูกพัน ต่ อ

สถาบนัการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
2.3.แรงจูงใจในการศึกษาด้านสังคมส่งผลต่อความผูกพนัต่อสถาบนัการศึกษาของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
2.4. แรง จู งใจในการ ศึกษาด้านสถาบันการ ศึกษา ส่ งผล ต่อความผูกพัน ต่ อ

สถาบนัการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 

สมมุติฐำน 3 
3.1.ความพึงพอใจดา้นรายวิชาในหลกัสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาโทหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส่งผลต่อระดบัความผกูพนัต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3.2.ความพึงพอใจด้านผูส้อนของนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิตส่งผลต่อระดบัความผกูพนัต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3.3.ความพึงพอใจดา้นวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดบั

ปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส่งผลต่อความผกูพนัต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
อบัรำฮัม มำสโลว์ (Abraham Maslow) ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นของมาสโลว(์Hierarchy 
of Needs) เป็นผูว้างรากฐานจิตวิทยามนุษยนิ์ยม เขาไดพ้ฒันา  ทฤษฎีแรงจูงใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ระบบการศึกษาของอเมริกันเป็นอันมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยู่บนความคิดท่ีว่า การ
ตอบสนองแรงขบัเป็นหลกัการเพียงอนัเดียวท่ีมีความส าคญัท่ีสุดซ่ึงมีเบ้ืองหลงัพฤติกรรมของ
มนุษย ์มาสโลวมี์หลกัการท่ีส าคญัเก่ียวกบัแรงจูงใจ โดยเนน้ในเร่ืองล าดบัขั้นความตอ้งการ เขามี
ความเช่ือว่า มนุษยมี์แนวโน้มท่ีจะมีความตอ้งการอนัใหม่ท่ีสูงข้ึนเม่ือความตอ้งการพื้นฐาน
ไดรั้บการตอบสนอง เช่น ความมัน่คงความปลอดภยั กินอ่ิมนอนหลบั ความตอ้งการอ่ืนจะเขา้มา
ทดแทน เป็นพลงัซ่ึงจูงใจใหท้  าพฤติกรรม เช่น อาจเป็นความส าเร็จในชีวิต เป็นตน้ แรงจูงใจของ
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คนเรามาจากความตอ้งการพฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว์ 
แบ่งความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยเ์ป็น 5 ระดบั ดว้ยกนั 

Buchanan (1974, 533) ไดนิ้ยามความหมายความผกูพนัต่อองคก์ารไวว้่า ความผกูพนัต่อ
องค์การ หมายถึง ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับองค์การ เป็นความรู้สึกผูกพนัทางใจท่ีมีต่อ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร รวมถึงการปฏิบติับทบาทตามหนา้ท่ีของตนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัองค์การ โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์การ ความผูกพนัต่อองค์การ มี 3 องค์ประกอบ คือ 
ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร การมีส่วนร่วมกบัองคก์าร และความจงรักภกัดีต่อ
องคก์าร 
 
ทฤษฏเีกีย่วกบัควำมผูกพนัต่อองค์กร 

ความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบดงัน้ี 
1.ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก (Affective commitment) หมายถึง ความผกูพนัท่ี

เกิดข้ึนจากความรู้สึกภายในส่วนบุคคล เป็นความรู้สึกผูกพนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันกบั
องคก์ร รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เตม็ใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บัองคก์ร 

2.ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความต่อเน่ือง (Continuance commitment) หมายถึง ความ
ผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากการคิดค านวณของบุคคลท่ีอยูบ่นพื้นฐานของการลงทุนท่ีบุคคลใหก้บัองคก์ร 
และผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บจากองค์กร โดยแสดงพฤติกรรมต่อเน่ืองในการท างานว่าจะ
ท างานอยูก่บัองคก์รนั้นต่อไป 

3.ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นบรรทดัฐานทางสังคม (Normative commitment)หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากค่านิยมหรือบรรทดัฐานของสังคม เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง
แทนส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บจากองคก์ร แสดงออกในรูปของความจงรักภกัดีของบุคคลต่อองคก์ร 

สุรพล เย็นเจริญ (2543) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจของ
นักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนปทุมคงคา สังกัดกรมสามญัศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจ ดา้นวิธีการ
สอนและกิจกรรมการสอน และดา้นครูผูส้อนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

วิโรจน์ สว่างเถ่ือน (2547) ศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั การบินไทย 
จ ากดั(มหาชน) กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกระดบั จ  านวน 
400 คน 
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ดวงกมล ทรัพยแ์สงส่ง (2552) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบั มหาบณัฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่าแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดบั มหาบณัฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 3 ดา้น คือ ดา้น
ความมุ่งหวงัของตนเอง ดา้นอิทธิพลจากส่ือสารบุคคล และส่ือมวลชนและ ดา้นช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 962  คน 
กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยั

รามค าแหง จ  านวน 233 คน ในการก าหนดขนาด กลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใชห้ลกัการค านวณใชสู้ตร
ของ Yamane (อา้งถึงใน กษฤดา ตั้งขอ้ศกัด์ิ, 2559 ) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิยั 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล แบบใหเ้ลือกตอบจ านวน 5 
ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้สถานภาพ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดับแรงจูงใจในการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโทกบัความผูกพนัต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยมีเน้ือหา จ านวน 19  
ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการเรียนการ
สอนของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง
โดยมีเน้ือหา จ านวน 14 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความผูกพนัในการเรียนการสอน
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหงโดยมี
เน้ือหา จ านวน 15 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 

จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแบ่งระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ไดด้งัน้ี 
 ระดบัคะแนน 1.00 -1.80 คะแนน หมายถึง คุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
 ระดบัคะแนน 1.81- 2.60 คะแนน หมายถึง คุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย 
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 ระดบัคะแนน 2.61- 3.40 คะแนน หมายถึง คุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง คุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบัคะแนน 4.21 -5.00 คะแนน หมายถึง คุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ  
 
การสร้างเคร่ืองมอื และการตรวจสอบเคร่ืองมอืวดั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี 
และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับระดบัแรงจูงใจ และ ระดบัความพึงพอใจ ต่อความผูกพนัของ
สถาบนัการศึกษา  

ขั้นท่ี 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดมาสร้าง
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวิจยั  
 ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 3 ส่วน  
 ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและ
ปรับปรุงแกไ้ข  
 ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไป
เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวิจยัและดา้นการศึกษาจ านวน 3 
ท่านไดแ้ก่ (1) ดร. ณรัฐ วฒันพานิช รองศาสตราจารย ์(2) นายสมศกัด์ิ เธียรปัญญา และ (3) นาย
ธนกฤต ธรรมรัตดิษกุล ความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของขอ้ค าถามแต่ละ
ขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ โดยวิธีการหาค่า IOC (item-objective 
congruence index) ดชันีความสอดคลอ้งท่ี 0.5  ข้ึนไป หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) 
กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวิจยั จ  านวน 30 คนหลงัจากนั้นน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได ้ แสดงถึงระดบัความคงท่ีของ
แบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่มาก 
ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยค่าความเช่ือมัน่ของค าถามแต่ละดา้น 
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สถติิทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลวตัถุประสงค์ข้อที ่1-3 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใช้วิเคราะห์ขนาดของข้อมูล ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน รายได ้
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของระดบัแรงจูงใจและระดบัความพึง
พอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ต่อความผูกพนักับ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
สรุปผลกำรวจิยั กำรอภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 

1.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน154คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 มีอายุระหว่าง 
20-30 ปี จ  านวน151คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน217คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.7 มีรายได ้25,000บาทข้ึนไป จ านวน175 คิดเป็นร้อยละ 61.8 และมีสถานภาพ
โสด จ านวน261คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 

2.กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจใน
การศึกษาระดบัมากท่ีสุด ในลกัษณะดา้นสังคม ดา้นเหตุผลส่วนตวั ดา้นการประกอบอาชีพ ส่วน
กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการศึกษาอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสถาบนัศึกษา เม่ือพิจารณาถึง
ระดบัแรงจูงใจในการศึกษาในรายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

ดา้นแรงจูงใจในการศึกษา ด้านเหตุผลส่วนตวัรวมอยู่ในระดบัมาก(x̄= 3.75, SD = 0.53) 
พบว่า พบว่านกัศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาดา้นเหตุผลส่วนตวั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นการ
พฒันาตนเองไปสู่ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน(x̄ = 3.88, SD = 0.68) และนกัศึกษามีแรงจูงใจ
ในการศึกษาดา้นเหตุผลส่วนตวั ดา้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄  = 3.67, SD 
= 0.71)                     

ดา้นแรงจูงใจในการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.27, 
SD = 0.53) พบว่านกัศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษา ดา้นเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัตนเอง มีค่าเฉล่ีย
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มากท่ีสุด (x̄= 4.46, SD = 0.72) และนกัศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาดา้นการประกอบอาชีพ มี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดา้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบติัตามท่ี(x̄ = 3.84, SD = 0.68) 

ดา้นแรงจูงใจในการศึกษา ด้านสังคมรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.44, SD = 0.63) 
พบว่านกัศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาดา้นสังคม ดา้นสถานศึกษามีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ
ของสังคมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด(x̄ = 4.46, SD = 0.63) และนักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาดา้น
สังคม มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดา้นองค์กรมีความตอ้งการบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
(x̄= 4.00, SD = 0.96) 

ดา้นแรงจูงใจในการศึกษา ดา้นสถาบันการศึกษารวมอยู่ในระดับมาก(x̄= 4.19, SD = 
0.47)    
พบว่านกัศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาดา้นสถาบนัการศึกษามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นมาตรฐาน
คุณภาพการเรียนการสอนการศึกษาระดับปริญญาโท(x̄ = 4.38, SD = 0.48) และนักศึกษามี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด ดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษาระดบัปริญญาโท (x̄= 3.92, SD = 0.92) 

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.32ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.33 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนระดบัมากท่ีสุด ในลกัษณะดา้นผูส้อน ส่วนกลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นรายวิชาในหลกัสูตร และดา้น
วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน เม่ือพิจารณาถึงระดบัความพึงพอใจในการเรียนการสอน
ในรายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

ดา้นความพึงพอใจในการเรียนการสอน ดา้นรายวิชาในหลกัสูตรรวมอยู่ในระดับมาก      
(x̄= 4.16, SD = 0.38)   พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน ดา้นรายวิชาใน
หลกัสูตรมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นรายวิชาเหมาะสม และสอดคลอ้งกับความตอ้งการเรียน(x̄ = 
4.38, SD = 0.48) และนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนด้านรายวิชาในหลักสูตร
ค่าเฉล่ียต ่าสุด  ดา้นรายวิชามีประโยชน์ต่อการน าไปประกอบอาชีพ(x̄= 3.99, SD = 0.38) 

ดา้นความพึงพอใจในการเรียนการสอน ด้านผู้สอนรวมอยู่ในระดบัมาก(x̄= 4.16, SD = 
0.50)   พบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน ด้านผู้สอนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้น
ผูส้อนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน ความเป็นกันเอง ให้ค  าแนะน าและรับฟังความ
คิดเห็น(x̄= 4.38, SD = 0.62) และนักศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนด้านผู้สอน มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด  ดา้นผูส้อนมีการเตรียมการสอนล่วงหนา้(x̄= 3.92, SD = 0.47) 
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ดา้นความพึงพอใจในการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมอยู่ในระดบัมาก(x̄= 4.15, SD = 0.60)   พบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นวิธีการสอนหลากหลาย
เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาท่ีเรียน(x̄ = 4.23, SD = 0.89) และนกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียน
การสอนด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  ดา้นกิจกรรมการเรียน
การสอนส่งเสริม ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการคิด ไดอ้ภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น(x̄= 
4.15, SD = 0.66) และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ดว้ยตนเอง (x̄ = 4.15, 
SD = 0.66) 

3. ความผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาของประชากร จ านวน 283 คน พบว่ามีคะแนน เฉล่ีย 
เท่ากับ 4.31คะแนน ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 0.49 ค่าฐานนิยม เท่ากับ 80.80 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 9.00 

 
กำรอภปิรำยผล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยุกต์ใชใ้น
งานวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการศึกษาและ ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กับความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยรามค าแหง อภิปรายผลตาม
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัใหค้วามผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน154คน มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ  านวน151คน ส่วนใหญ่เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน217คน มีรายได ้25,000บาทข้ึนไป จ านวน175 และ มีสถานภาพโสด             
จ  านวน 261คน  

1.นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั 
รามค าแหงส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด หมายถึง ความ
ตอ้งการท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาท่ีดีและมีช่ือเสียงตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
เพื่อจะไดน้ าวุฒิท่ีไดไ้ปพฒันางานในหนา้ท่ีการงานใหก้า้วหนา้ หรือเพื่อน าไปประกอบแสวงหา
ความกา้วหนา้และสร้างความมัน่คงในอาชีพการงานของตน ตอ้งการสร้างเกียรติยศช่ือเสียงและ
ตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของคนรอบขา้ง เช่น เรียนในสาขาวิชาท่ีหางานไดง่้าย มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจของวรูม (สถาบนัด ารงราชานุภาพ. 2550: ออนไลน์อา้งอิงจาก 
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;Vroom. 1990: 336-338) ท่ีมีความเช่ือว่าแรงจูงใจต่างๆ เกิดจากความคิดของบุคคลในการตั้ง
ความหวงัในส่ิงท่ีตอ้งการส่ิงท่ีบุคคลพยายามท าสอดคลอ้งกับความสามารถก็จะเป็นแรงจูงใจ
มากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยะนุช ขนัสาครกิตติ (2549: 56) ท่ีศึกษาเร่ืองแรงจูงใจใน
การศึกษาและ ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
กับความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหงส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการศึกษาโดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดเม่ือพิจารณารายดา้นสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.1 ดา้นเหตุผลส่วนตวั จากผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษาปริญญาโทมีแรงจูงใจในการเขา้
ศึกษาต่อหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ดา้นเหตุผลส่วนตวัรวมอยู่
ในระดบัมาก อาจเน่ืองจากนักศึกษาปริญญาโทมีความตอ้งการในการพฒันาตนเองเป็นส่วน
หน่ึงให้กา้วไปสู่ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน หลกัสูตรวิชาท่ีตนเองให้ความสนใจ สามารถน า
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และการเพิ่มพูนความรู้ จึงมีส่วนให้
บุคคลมีแรงจูงใจ และตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สตินเลย ์(Steinley, 1996: 478)ไดศึ้กษาแรงจูงใจเพิ่มเติมของนกัศึกษาในอลัเบอร์ตา้
เหนือ (Northern Alberta) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อมีแรงจูงใจเพื่อเพิ่มพูนวุฒิ
ของตน ส าหรับความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและตอ้งการปรับสถานภาพทางสังคม สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2541, น.121) ท่ีว่าการศึกษาระดบั
ปริญญาโท เป็นการเพิ่มพูนความรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง ให้มีความช านาญทางดา้นวิชาชีพ และ
สามารถรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ  

1.2 ดา้นการประกอบอาชีพ จากผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาปริญญาโทมีแรงจูงใจในการ
เขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ดา้นการประกอบอาชีพ
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยนกัศึกษาระดบัปริญญาโทมีความตอ้งการเพื่อเพิ่มรายได ้และ เพื่อ
ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รังสรรค์ แสงสุข และคณะ (2544: 16) 
ไดก้ล่าวว่า เหตุจูงใจให้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้มาเรียนนั้น เหตุจูงใจดา้นการประกอบ
อาชีพเป็นเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะมีผลต่อการเพิ่มศกัยภาพในการท างาน ไดรั้บการเล่ือนขั้น 
เล่ือนต าแหน่ง หรือใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 
 1.3 ดา้นสังคม จากผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาปริญญาโทมีแรงจูงใจในการเขา้ศึกษาต่อ
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ดา้นสังคมรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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โดยนักศึกษาปริญญาโทให้ความส าคญักบัสถานศึกษามีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ รองลงมา
ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับของสังคมเพื่อนร่วมงาน และความตอ้งการเป็นท่ียกย่องนบัถือจาก
บุคคลอ่ืนสอดคลอ้งกบังานวิจยั Carter (อา้งอิงใน เปรมจิต ศิริสานต์ 2542) ไดศึ้กษาแรงบจูงใจ
ในการเขา้ศึกษาต่อปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ท่ีมหาวิทยาลยัเทมเพิล (Temple University) 
เมืองเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania) พบว่า มีแรงจูงใจ 6 ประการ ในการเขา้ศึกษาต่อ คือ ความ
ตั้งใจ ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ความสะดวกสบาย ดา้น
สถานะทางการศึกษา และการคาดหวงัดา้นอาชีพ  
 1.4 ดา้นสถาบนัการศึกษา จากผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาปริญญาโท มีแรงจูงใจในการ
เขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ดา้นสถาบนัการศึกษา
รวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ดา้น
ช่ือเสียงสถานศึกษา 

2. นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั 
รามค าแหงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ประกอบดว้ย 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาในหลกัสูตร ดา้นผูส้อน และ ดา้นวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน 
ทั้งน้ีเป็นเพราะการเรียนการสอนเน้ือหารายวิชา ส่วนใหญ่เป็นไปตามท่ีนักศึกษาปริญญาโท
มุ่งหวงั คือ จดัตามหลกัสูตรไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของนกัศึกษาปริญญาโท เน้ือหาของ
หลกัสูตร รายวิชา เพื่อตอ้งการน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ ดา้นผูส้อนมีค่าเฉล่ียสูงสุด เพราะ 
ผูส้อนใหก้ารถ่ายทอดความรู้ การเรียนการสอน ช่วยส่งเสริมใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาโทบรรลุ
เป้าหมาย ท าใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาโทเกิดทกัษะความรู้และมีประสบการณ์มากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 

จาการผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง ส่งเสริมและพฒันา 
และเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันา การบริหารการจดัการและการวางแผนการจดัท า
หลกัสูตรระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ให้ตรงตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ไปใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาต่อไป 

1.เน้ือหาหลักสูตรรายวิชาควรให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ให้มีความ
หลากหลายและทนัสมยั เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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2.ควรมีการประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ ให้แพร่หลาย เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีให้
ความสนใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท มีความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตร รายวิชามากยิง่ข้ึน 

3.ควรปรับปรุงสถานท่ี ห้องน ้ า สถานท่ีจอดรถ และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
อินเทอร์เน็ต ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษามากยิง่ข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  
 1.ควรมีการวิจยัในเร่ืองเก่ียวกบัแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท เพื่อให้ทราบ
ถึงผล และไดมี้การพฒันา ไดรู้้แนวทางในการแกไ้ขต่อไป 
 2.ควรมีการวิจยัในเร่ืองเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษาระดบัปริญญาโท เพื่อให้
ทราบถึงความตอ้งการของนกัศึกษาในอนาคต 
 3.ควรมีการศึกษาวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการติดตามและคาดหวงัของนักศึกษาก่อนเขา้
ศึกษาและหลงัจากส าเร็จการศึกษา 
 4.ควรศึกษาเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการของนกัศึกษาเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนในระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ  
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