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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2)ระดบัความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาโทต่อโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง (3) ระดบัความผูกพนัต่อสถาบนัการศึกษา นกัศึกษาระดบั
ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง การวิจยัน้ีเป็นการวิจยั
เชิงส ารวจ(Survey Research) ในการศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จ านวน 282 คน ด าเนินการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบล าดับ
ขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถาม เก่ียวกับ
ลกัษณะส่วนบุคคล ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษา ระดบัความผูกพนัต่อสถาบนัการศึกษา 
และ ขอ้เสนอแนะ ในการวิเคราะห์แรงจูงใจในการศึกษา ความพึงพอใจของนกัศึกษา ใชค้ะแนน
จากการประเมินระดบัความผูกพนัต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหงของนักศึกษาระดบัปริญญาโท
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  ประชากรจ านวน 282 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน-มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 

ผลการวิจยัมีดงัน้ี 
1) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ดา้นผูส้อน ดา้นรายวิชาในหลกัสูตรและ ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
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ความพึงพอใจในการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน และ ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 2) กลุ่มตวัอย่างมีความผูกพนั
ต่อสถาบนัศึกษา พบว่ามีคะแนนประเมินเฉล่ีย เท่ากบั 4.26 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.44 3) เปรียบเทียบนกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
รามค าแหง มีลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และสถานภาพ มีระดบัความผกูพนั
ต่อสถาบนัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ABSTRACT 

 The purpose of the research were ( 1 ) to study the demographics data of the samples; 
to Ramkhamhaeng University.  (  2 )  to study the level of satisfaction toward Master Degree 
students’ at Ramkhamhaeng University.  (  3 )  to study the level existing connection of the 
Master Degree students’at Ramkhamhaeng University. 
Using the method of Convenience Sampling for this survey research investigation, the 
researcher selected 282 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. 
  Findings are as follows:  

1) Overall, the subjects under study of satisfaction 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 satisfaction of the students in the Master Degree to study were instructor, the course 
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program and supporting factor of learning.  The subjects under study of satisfaction the 
students in the Master Degree Program at a high level in the following aspects: Approach to 
teaching and learning, activities and measurement and evaluation of teaching and learning . 2) 
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 .26 with the 
standard deviation being equal to 0.44.  3) 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 

ความส าคญัของปริญญาโทนั้นคนท่ีบอกไดคื้อตวัของเราเอง เพราะการเรียนปริญญาโท
จะใหท้ั้งความรู้ความสามารถ วิธีคิด รวมทั้งระเบียบวินยัในการท างานร่วมกบัคนอ่ืน เราจะตอ้ง
มีความรับผิดชอบมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่องานท่ีเราท ามากเลยทีเดียว เพราะเราจะเป็นคนท่ีมี
ความคิดท่ีกวา้งขวางข้ึนและแตกต่างออกไป และเราจะมีกระบวนการคิดท่ีดี และน าไปปรับใช้
กบัการท างานของเราในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี (https://www.admissionpremium.com/ : วนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2562) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นมหาวิทยาลยัรัฐและมหาวิทยาลยัตลาดวิชาแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ซ่ึงรับบุคคลเขา้ศึกษาโดยไม่สอบคดัเลือกและไม่จ ากัดจ านวน ท าการเรียนการ
สอนแบบตลาดวิชา คือมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยปกติ แต่ไม่
บงัคบัเขา้ชั้นเรียน อนัเป็นระบบเดียวกนักบัมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในอดีต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหงเป็นหน่ึงในสถาบนัการศึกษาชั้นน าของประเทศไทย (สารานุกรมเสรี.
https://th.wikipedia.org/ : วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  ไดรั้บการสถาปนาเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต่ พ.ศ.
2514  ณ  บริเวณท่ีดินทั้งหมดประมาณ 300 ไร่เศษ ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ  โดยพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2514  ก าหนดให้มหาวิทยาลัย
รามค าแหงเป็นสถาบนัการศึกษาและวิจยัแบบตลาดวิชา มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย  ส่งเสริมวิชาการชั้นสูง  และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ปัจจุบัน
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มหาวิทยาลยัมีกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน ในระดบัปริญญาตรีประมาณ 2,780 กระบวนวิชา ระดบั
ปริญญาโท 771 กระบวนวิชา ระดบัปริญญาเอก 156 กระบวนวิชา จดัการเรียน การสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 72 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาโท  73 สาขาวิชา  และสาขาวิชาระดับปริญญาเอก 20 สาขาวิชา โดยมีคณะวิชาท่ี
รับผิดชอบ 13 คณะ 1 บณัฑิตวิทยาลัย และสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอน 2 สถาบนั ได้แก่ 
สถาบนัวิทยาศาสตร์สุขภาพและสถาบนัการศึกษานานาชาติ กล่าวไดว้่า ตลอดระยะเวลา 38 ปี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหงไดพ้ฒันามาโดยตลอด ทั้งในดา้นพฒันาการวิชาการ พฒันาสังคม โดย
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในขณะเดียวกนัก็พฒันาไปตามกระแส
โลกาภิวตัน์ทางดา้นเทคโนโลย ีจนปัจจุบนัมหาวิทยาลยัรามค าแหงไดเ้ปิดการเรียนการสอนโดย
ใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยั อนัไดแ้ก่ การสอนทางไกล การเรียนการสอนแบบ e-learning การสอบ
ดว้ยระบบ e-Testing การใชค้อมพิวเตอร์ในงานดา้นบริหารและบริการ จนมหาวิทยาลยัไดก้า้วสู่
การเป็น e-University ในระดบัมาตรฐานสากล(https://www.ru.ac.th/th/ : วนัท่ี 28 พฤษภาคม 
2562)  

Master of Business Administration หรือปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต เป็นหลกัสูตร
ปริญญาโทท่ีเรียนเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ ถือไดว้่าเป็นหลกัสูตรปริญญาโทท่ีมีผูส้นใจใคร่
เรียนมากท่ีสุดหลกัสูตรหน่ึงของโลก ในฐานะ ท่ีเป็นหลกัสูตรสายวิชาชีพระดบัสูง เพื่อเตรียม
ความพร้อมใหแ้ก่บุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่งการบริหารในอนาคต ซ่ึงหลกัสูตรดงักล่าว
ถูกจดัใหมี้ข้ึนในแทบทุกหนแห่งของโลก ภายใตค้วามเช่ือถือ ท่ีว่าหลกัสูตร MBA เป็นหลกัสูตร 
ท่ีตรงกบัความตอ้งการของระบบธุรกิจ ท่ีตอ้งบ่มเพาะบุคคลากรในต าแหน่งบริหาร โดยไม่จ ากดั
ว่าอุตสาหกรรมเหล่านั้น เป็นอย่างไรหรืออยูใ่นภาคธุรกิจประเภทใด อีกทั้งยงัไม่จ  ากดัว่าบริบท
ของเศรษฐกิจจะเป็นเช่นใด (www.envisionmba.com/thailand/ : วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562) 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 

1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการเรียนการสอนของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทต่อ
โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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3. เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อสถาบนัการศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

4. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อสถาบนัการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

5. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ
สถาบนัการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

สมมติฐำนกำรวจิยั 

 สมมติฐาน 1  

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั ความผกูพนัต่อสถาบนัต่างกนั ดงัน้ี 
    1.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ชายและหญิงมีความผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาต่างกนั 
    1.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง อายตุ่างกนั ความผกูพนัต่อสถาบนัต่างกนั 
    1.3 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง อาชีพต่างกนั ความผกูพนัต่อสถาบนัต่างกนั 
    1.4 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง รายไดต่้างกนั ความผกูพนัต่อสถาบนัการต่างกนั 
   1.5 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สถานภาพต่างกนั ความผกูพนัต่อสถาบนัต่างกนั 
 
 สมมติฐาน 2 

 2. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 5 ด้าน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อสถาบนั ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหงดงัน้ี 
    2.1 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ดา้นรายวิชาในหลกัสูตร ส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อสถาบนั ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
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    2.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ดา้นผูส้อน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อสถาบนั 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
    2.3 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ดา้นวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่งผลต่อความผูกพันต่อสถาบัน ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
    2.4 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 
ส่งผลต่อความผูกพันต่อสถาบัน ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
    2.5 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอนส่งผล
ต่อความผูกพนัต่อสถาบนั ของนักศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
ขอบเขตงำนวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 
1. ประเดน็ท่ีศึกษา คือ มุ่งศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียน

การสอนกับความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง การวิจยัคร้ังน้ียึดแนวคิดองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของ 

1.1 Allen&Meyer (1990) ความผกูพนัต่อองคก์ร 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1.1.1 ดา้นจิตใจ (Affective Commitment) 

 1.1.2 ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร (Continuance Commitment) 
 1.1.3 ดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) 

2. หน่วยงานท่ีศึกษา คือ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เลขท่ี 2086 ถนนรามค าแหง แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

3. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 962 คน ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
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   4.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประกอบดว้ย 5 
ดา้น ดงัน้ี 
    4.1.1 เพศ 

4.1.2 อาย ุ
   4.1.3 อาชีพ 
    4.1.4 รายได ้
   4.1.5 สถานภาพ 

   4.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ในการไดรั้บการบริการ 
ประกอบ 5 ดา้น ดงัน้ี 

4.2.1 ดา้นรายวิชาในหลกัสูตร 
  4.2.2 ดา้นผูส้อน 
  4.2.3 ดา้นวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4.2.4 ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 
  4.2.5 ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 
   4.3.1 ดา้นจิตใจ   
   4.3.2 ดา้นความสัมพนัธ์ต่อองคก์าร 

4.3.3 ดา้นบรรทดัฐาน 
5. ระยะเวลาท่ีศึกษา คือ ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท  าให้ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีดา้นลกัษณะประชากรต่างกนั 



8 
 

 
 

2. ท  าให้ทราบถึงความพึงพอใจในการเรียนการสอนท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ
สถาบนัการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

3. ท  าให้ทราบถึงความผูกพันต่อสถาบันการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
กรอบแนวควำมคดิในกำรวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชำกรศำสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-อาชีพ 

-รายได ้

-สถานภาพ 

ระดบัควำมพงึพอใจในกำรเรียนกำรสอนของ

นักศึกษำระดบัปริญญำโท หลกัสูตรบริหำรธุรกจิ

มหำบัณฑติ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- ดา้นรายวิชาในหลกัสูตร 

- ดา้นผูส้อน 

- ดา้นวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 

- ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน 

ระดบัควำมผูกพนัต่อ
สถำบันกำรศึกษำ 
- ความผกูพนัดา้นจิตใจ 
- การคงอยูก่บัองคก์าร 
- บรรทดัฐาน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 
3 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล แบบใหเ้ลือกตอบจ านวน 5 
ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้สถานภาพ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดบัความพึงพอใจในการเรียนการ
สอนของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง
โดยมีเน้ือหา จ านวน 22 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ  
 1. ดา้นรายวิชาในหลกัสูตร 5 ขอ้ 
 2. ดา้นผูส้อน 5 ขอ้ 
 3. ดา้นวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขอ้ 
 4. ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 4 ขอ้ 
 5. ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน 3 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความผูกพนัต่อสถาบนัการศึกษา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหงโดยมีเน้ือหา จ านวน 15 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 
 1. ดา้นจิตใจ 5 ขอ้ 
 2. ดา้นการคงอยู ่5 ขอ้ 
 3. ดา้นบรรทดัฐาน 5 ขอ้ 
 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตาม
แบบของ Likert โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert มี 5 ระดบั ดงัน้ี  
 ระดบัความคิดเห็น          คะแนน 
 เห็นดว้ยมากท่ีสุด    5 
 เห็นดว้ยมาก     4 
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 เห็นดว้ยปานกลาง     3 
 ไม่เห็นดว้ยนอ้ย     2 
 ไม่เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด    1 
 การแปลผลคะแนน ผูว้ิจยัไดป้ระเมินความความพึงพอใจท่ีมีผลต่อผกูพนัออกเป็น 5 
ระดบั ไดแ้ก่ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ดงัน้ี 
 
สถติิทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1-3 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้สถานภาพ 
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เพื่อว ัดความพึงพอใจในการเรียนการสอนท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ
สถาบันการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 4-5 ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1.1-2.5 
สมมติฐาน 1.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ชายและหญิงมีความผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาต่างกนั 
ผูว้ิจ ัยใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test (independent sample t test) เพื่อวิเคราะห์นักศึกษา

ระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง ชายและหญิงมี
ความผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษาต่างกนั 

สมมติฐาน 1.2-1.5 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง อาย ุอาชีพ รายได ้สถานภาพต่างกนั ความผกูพนัต่อสถาบนัต่างกนั 

ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบค่าสถิติ One-way ANOVA เพื่อวิเคราะห์นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง อาย ุอาชีพ รายได ้สถานภาพต่างกนั 
ความผูกพนัต่อสถาบนัต่างกันซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์
ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหว่างกลุ่มใด 
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
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สมมติฐาน 2.1-2.5 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรายวิชาใน
หลกัสูตร ดา้นผูส้อน ดา้นวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล
การเรียนการสอน ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อสถาบนั ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหงดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัใช้การทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อ
วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อสถาบนั ของนักศึกษา
ระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
สรุปผลกำรวจิยั 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 146 คน ร้อยละ 51.80 มีอายรุะหว่าง 20-

30 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.10 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 71.60 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 80.10 และส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 95.70 

2. กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .43 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ความพึงพอใจในการเรียนการสอนระดบัมากท่ีสุด ในดา้นผูส้อน รองลงมาคือดา้นรายวิชาใน

หลกัสูตร และดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน ส่วนดา้นอ่ืน ๆ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ

ในการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่  ดา้นวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และ

รองลงมาคือดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน ในรายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผล

ดงัน้ี 

ดา้นรายวิชาในหลกัสูตรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (M = 4.24 SD = .54) พบว่า รายวิชามี

ประโยชน์ต่อการน าไปประกอบอาชีพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.41, SD = 0.84) และรายวิชา

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเรียน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 4.13, SD = .52) 

ดา้นผูส้อนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (M = 4.47 SD = .53) พบว่า ผูส้อนมีความเป็นกนัเอง 

ให้ค  าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.71, SD = 0.45) และผูส้อนมี

ความสามารถในการถ่ายทอด มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 4.28, SD = .75) 
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ดา้นวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก (M = 4.12, SD = .47) 
พบว่า มีกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการคิด ไดซ้ักถาม และแสดง
ความคิดเห็น มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.21, SD = 0.56) และมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไดคิ้ดวิเคราะห์ปฏิบติักิจกรรมมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.96, SD 
= .59)  

ด้านการวัดและประเมินผลการ เรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  (M =  3.94 ,                   
SD = .47) พบว่า การวดัและประเมินผลการเรียนมีความชดัเจนและยุติธรรม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(M = 4.19, SD = .70) และใชเ้ทคนิคหรือวิธีการวดัและประเมินผลอย่างหลากหลายมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด (M = 3.73, SD = .44) 

ดา้นปัจจยัสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (M = 3.28, SD = .65) 
พบว่า หน่วยงานมีการประเมินผลผูป้ฏิบติังานเพื่อพฒันาศกัยภาพ ในการท างานมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด (M = 3.47, SD = .91) และหน่วยงานมีแหล่งข้อมูลความรู้ข่าวสารท่ีบุคลากรสามารถ
คน้ควา้ไดอ้ยา่งสะดวกมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.18, SD = .95) 

3. กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพนัต่อสถาบนัการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .44 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความผูกพันต่อสถาบันการศึกษาระดับมากท่ีสุด ในด้านความผูกพันด้านจิตใจ 

รองลงมาคือดา้นบรรทดัฐาน และดา้นการคง ในรายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

ดา้นความผกูพนัดา้นจิตใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M = 4.29 SD = .52) พบว่า ท่านรู้สึก

ภูมิใจท่ีไดศึ้กษากับมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.55, SD = 0.63) และ

มหาวิทยาลยัรามค าแหงมีความหมายและความส าคญัต่อท่านอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.91, 

SD = .63) 

ดา้นการคงอยู่ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (M = 4.24 SD = .52) พบว่า ท่านคิดว่าการเรียน

ศึกษาในมหาวิทยาลยัรามค าแหงมีประโยชน์ท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.45, SD = 

0.58) และท่านกลวัหากเกิดปัญหาในการเรียน ท าให้ท่านจะไม่จบการศึกษาในมหาวิทยาลยั

รามค าแหง มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.83, SD = .99) 
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ดา้นบรรทดัฐาน อยูใ่นระดบัมาก (M = 4.26, SD = .55) พบว่า ท่านยนิดีท่ีจะช่วยเหลือ
ส่วนร่วมท่ีน าไปสู่การพฒันามหาวิทยาลยัรามค าแหงอยา่งเตม็ท่ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.47, 
SD = 0.70) และเหตุผลหลกัอยา่งหน่ึงท่ีท าใหท่้านยงัคงอยากเรียนในมหาวิทยาลยัรามค าแหง คือ 
ท่านเช่ือว่าความรักต่อสถาบนัเป็นส่ิงส าคญั มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.91, SD = .76)  

 
กำรอภปิรำยผล 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยุกต์ใชใ้น

งานวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการเรียนการสอนท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อสถาบนัการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง อภิปรายผลตาม

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนแตกต่าง

กนั ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 146 คน มีอายุระหว่าง 20-30 ปี 

จ  านวน 144 คน อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 202 คน รายได ้20 ,001 บาทข้ึนไปจ านวน 

226 คน และมีสถานภาพโสด จ านวน 270 คน 

  2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง ประกอบด้วย 5 ด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

อรวรรณ ธนูศร (2561) ระดับความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 

ทุกดา้นมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

2.1 ดา้นผูส้อน นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนดา้นผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด เพราะว่า ผูส้อนมีความเช่ียวชาญในการสอนโครงการเลือกผู ้สอนท่ีมีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์เหมาะกบัรายวิชาท่ีสอน ผูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

2.2 ดา้นรายวิชาในหลกัสูตร นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนดา้นรายวิชา

ในหลกัสูตร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อาจเน่ืองจาก รายวิชาในหลกัสูตรมีความสมเหมาะน่าสนใจ 

และมีเน้ือหาท่ีทนัสมยั 
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2.3 ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน นกัศึกษามีความพึงพอในการเรียนการสอนใน

ดา้นปัจจยัสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด อาจเน่ืองจาก สถานท่ีส่ิงแวดลอ้ม

และหอ้งเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอกบันกัศึกษาในโครงการ 

2.4 ดา้นวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอในการเรียน

การสอนในดา้นวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองจาก ใชส่ื้อ

ประกอบการสอนเหมาะสมกับการสอน มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

กิจกรรม เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูส้อน 

2.5 ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน นกัศึกษามีความพึงพอในการเรียนการ

สอนในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองจาก ความชดัเจน

ขอการประเมินผลการเรียน มีความยติุธรรมและมีประสิทธิภาพ  

3. ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ส่งผลต่อความผูกพันต่อสถาบัน ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อสถาบนั 
เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นรายวิชาในหลกัสูตร ดา้นผูส้อน ดา้นวิธีการสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียน
การสอน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อสถาบนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปใช้  

1. ควรพฒันาและปรับปรุงเร่ืองส่ิงอ  านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาอย่างเพียงพอ 
และตอ้งมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายท่ีมีความรวดเร็ว 

2. ควรพฒันาและปรับปรุงเร่ืองการจดัการสถานท่ีจอดรถให้กับนกัศึกษา จดัการให้มี
สถานท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ 

3. ควรพฒันาและปรับปรุงเร่ืองการประเมินผลการเรียนการสอนใหมี้ระบบการเขา้ดูผล
ประเมินการสอบในเวป็ไซตท่ี์มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใชง้าน 
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. อยากให้วิจยัในเร่ืองความพึงพอการเรียนการสอนของนักศึกษามหาลยัรามค าแหง 

ปริญญาโทหลกัสูตรอ่ืนดว้ย เพื่อมาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป 

 2. อยากให้วิจยัในเร่ืองความพึงพอการเรียนการสอนของบุคลากรท่ีท างานใน หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง เพื่อมาปรับปรุงและ พฒันาการท างานใน
อนาคตต่อไป 
 3. อยากให้วิจยัในเร่ืองความความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรท่ีท างานใน หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อมาปรับปรุงและพฒันาการท างานใน
อนาคตต่อไป 
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