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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามปจจัยขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ รายได สถานภาพสมรส 

และประสบการณการทํางาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา นักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีปจจัยขอมูล

สวนบุคคล ดานรายได  และดานประสบการณการทํางาน แตกตางกัน ทําใหแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง แตกตางกัน  และนักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีปจจัยขอมูลสวนบุคคล ดานอายุ และดานสถานภาพการสมรสแตกตางกัน ทําใหแรงจูงใจใน

การเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : แรงจูงใจ  

 

ABSTRACT 

 Research objectives: 1. To study the motivational factors for pursuing a Master’s 

Degree in the Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University. 2. To study the 
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motivational factors for pursuing a Master’s Degree in the Faculty of Business Administration, 

Ramkhamhaeng University, according to personal demographics. 

 According to the hypothesis testing, it is revealed that income and career background 

are motivational factors that lead Bachelor’s Degree students or Bachelor’s Degree graduates 

to pursue a Master’s Degree in Business Administration at Ramkhamhaeng University, while age 

and marital status are not the motivational factors that lead Bachelor’s Degree students or 

Bachelor’s Degree graduates to pursue a Master’s Degree in Business Administration at 

Ramkhamhaeng University. 

 

Keyword: Motivation 

 

บทนํา 

 ประเทศไทยในปจจุบัน ไดพัฒนามาถึงยุคที่เรียกวา Thailand 4.0 ซึ่งเปนยุคเทคโนโลยี Creative และ 

Innovation เนนการสรางใหคนไทยสามารถคิดเองได จึงมีการเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี และมีความ

ตองการทักษะแรงงานที่สูงข้ึน  

ยุทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)  ในแตะละหนวยงานงานตองวางแผนงานใหรองรับกรอบ

ยุทธศาสตรชาติทั้ง 6 ดาน คือ (จันทรา  เทพอวยพร, 2560) 

1. ความมั่นคง 

2. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. การลงทุนในทรัพยากรมนุษย 

4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ซึ่งเปนนโยบายหนึ่งที่เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและเปนจุดเร่ิมตนในการ

ขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่มั่งค่ังมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาคนจึงเปนสิ่งสําคัญ ในการสรางความกาวหนา

ใหกับประเทศ  โดยการพัฒนาในดานความรู และทักษะ การศึกษาจึงเปนเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคน 

 การศึกษาตอระดับปริญญาโทเปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาตนเอง  และเปนการศึกษา ที่มุงพัฒนา

ความรู ความเชี่ยวชาญในเชิงของการคนควาวิจัยและการแสวงหาความรูอยางลึกซึ้ง เฉพาะดาน เพื่อใหผูเรียนมี

ความเปนนักวิชาการ นําประสบการณและวิชาความรูจากการศึกษาดังกลาว โดยเฉพาะในสวนในที่เก่ียวกับ

แนวคิดและทฤษฎี กระบวนการวิเคราะห การวางแผน และ การประเมินผลไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (สม

ฤทัย ไทยนิยม, 2556) 
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  การแขงขันเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโทของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงมีสูงข้ึน 

เนื่องจากผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีบางสวนยังไมสามารถหางานทําได แตไมมีความพึงพอใจ กับงานที่

ทําเทาที่ควร การศึกษาตอในระดับปริญญาโทจึงเปนทางเลือกหนึ่ง นอกจากจะเปนการเพิ่มโอกาสในการหางาน

ทําหรือกาวไปสูตําแหนงหนาที่การงานที่ดีข้ึนแลว ยังเปนคานิยมของคนไทยที่ใหความสําคัญกับผูที่มีวุฒิ

การศึกษาสูงกวาอีกดวย จึงเห็นไดวาในแตละปมีจํานวนผูสมัครเขาในใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่อง (นิตยา กวีนัฏธยานนท, 2556)  

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนคณะหนึ่งที่ไดรับความนิยมในสมัครเขามาศึกษาตอ

จํานวนมาก เพราะมีหลักสูตรที่เปดกวางสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตางๆ เพื่อเขา

ศึกษาตอในระดับปริญญาโท ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเร่ือง แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยจําแนกตามปจจัยขอมูลสวนบุคคล เพื่อเขาใจถึงความตองการและ

แรงจูงใจของผูที่ตองการศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาวิทยาลัยตามคําแหง และจะได

สามารถนําปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จําแนกตามปจจัยขอมูลสวนบุคคล  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 นักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีปจจัยขอมูลสวนบุคคล ไดแกอายุ  รายได  

สถานภาพสมรส และประสบการณการทํางาน แตกตางกัน ทําใหแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดจากวิธีสุมแบบบังเอิญ โดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยาง

ของ Yamane (1973) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 400  คน 

 3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

  3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ  รายได สถานภาพสมรส และ

ประสบการณการ 
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  3.2 ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  6 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา   ดานสถาบัน   ดานเหตุผลสวนตัว  ดาน

ความกาวหนาในอาชีพและรายได  ดานการไดรับการยอมรับ  และดานคาใชจาย  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบถึงแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

2. เพื่อทราบถึงแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง จําแนกตามปจจัยขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ รายได สถานภาพสมรส และประสบการณการทํางาน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยอางอิงจากทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow 1970, p. 35-46 อางใน ชนินทร 

เลิศประภาภรณ, 2553)โดยแบงลําดับข้ัน ความตองการตามลําดับความสําคัญไว 5 ข้ันตอน คือ 

 1. ความตองการทางรางกาย (The Physical Needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษยและจําเปน

ที่สุดในการดํารงชีวิตของมนุษยเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ําดื่ม 

การพักผอน  เปนตน 

 2. ความตองการดานความปลอดภัยและมั่นคง (Security and  Safety Needs) เมื่อมนุษย สามารถ

ตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพิ่มความตองการใน ระดับที่สูงข้ึนตอไป เชน ความ

ตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความ ตองการความมั่นคงในชีวิตและหนาที่การงาน  

 3. ความตองการความผูกพันหรือยอมรับ (ความตองการดานสังคม)  (The Social Needs) เปนความ

ตองการมีมิตรสัมพันธกับบุคคลทั่วๆไป ตองการใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิก ไดมีสวนรวมในสังคม  

ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย เชน ความตองการใหและไดรับซึ่งความรัก 

ความตองการเปนสวนหนึ่ง ของหมูคณะ ความตองการไดรับการยอมรับ การตองการไดรับความชื่นชมจากผูอ่ืน  

เปนตน 

 4. ความตองการไดรับการยกยองในสังคม (The Esteem Needs) ความตองการไดรับการยกยอง เคารพ

นับถือจากคนในสังคม รวมถึง ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสําเร็จความสามารถ  ความภาคภูมิใจในตนเอง เปน

ความตองการการไดรับการยกยองนับถือ และสถานะจากสังคม เชน ความตองการ ไดรับความเคารพนับถือ 

ความตองการมีความรูความสามารถ เปนตน 

 5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด (The Needs for Self Actualization) เปน

ความตองการสูงสุด ของแตละบุคคล เชน ความตองการที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ ความตองการทําทุก 
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อยางเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน เมื่อความตองการทั้ง 4 ข้ัน ขางตนไดรับการตอบสนองแลว 

มนุษยจะเกิดความตองการอยากเปนในสิ่งที่ตนอยากจะเปน แตก็เปนการยากลําบากที่จะบรรลุความตองการข้ัน

นี้ได 

 เมื่อยกเอาทฤษฎีแรงจูงใจตามลําดับข้ัน 5 ข้ัน มาประยุกตใชในการสรางแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับ

ปริญญาโท ตั้งแตระดับพื้นฐาน(basic) จนถึงระดับซับซอน (complex)  ดังนี้ 

 1. ความตองการดานความมั่นคง  เก่ียวของกับความตองการความมั่นคงในชีวิตและหนาที่การงาน  เมื่อ

บุคคลคิดวาการศึกษาที่สูงข้ึน จะชวยยกระดับชีวิตใหดีข้ึนได  จึงพยายามศึกษาใหสูงเทาที่สามารถจําทําได 

 2. การไดรับการยอมรับในสังคม เก่ียวของกับการประสบความสําเร็จในการศึกษา  ยอมนํามาซึ่งความ

ภาคภูมิใจในตนเอง  และครอบครัว  สังคมใหการยอมรับและยกยองวาเปนผูที่มีการศึกษาสูง 

 3. การตองการความสําเร็จ  สําหรับเปาหมายบางอยาง  การจะเดินทางไปสูเปาหมายใหไดนั้น  การศึกษา

ยอมเปนสิ่งสําคัญพื้นฐานของบุคคล  หากมีการสรางฐานรากที่ดีมั่นคงแลว  การที่จะประสบความสําเร็จก็จะ

สามารถเกิดข้ึนไดอยางงายดายยิ่งข้ึน 

 ทฤษฎี ERG ของ Clayton P. Alderfer  (อางใน กิตติยา เพชรดี, 2559)  พัฒนาตอจากทฤษฎีของมาส

โลว แตไมจําเปนตองตอบสนองตามลําดับข้ัน ขามไป ขามมาก็ได หรือเกิดข้ึนพรอมกันเลยก็ได  

 1. ความตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิต ความตองการทางรางกายและ ความปลอดภัย (Existence needs: E)  

 2. ความตองการทางดานความสัมพันธกับผูอ่ืน (Relatedness needs: R)  

 3. ความตองการดานความเจริญเติบโตกาวหนา ไดรับการยกยอง (Growth needs: G) 

 ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s two factor theory)   (อางใน กิตติยา เพชรดี, 2559) 

เปนทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม ในการประกอบอาชีพตาง ๆ เปนปจจัยสําคัญ 2 ประการ  ที่สัมพันธกับความชอบ

หรือไมชอบของแตละบุคคล   

 ปจจัยจูงใจ (Motivators) เปนปจจัยที่เก่ียวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคนชอบและ รักงานปฏิบัติ 

สามารถสนองตอบความตองการภายในบุคคลได เชน ความสําเร็จของงาน การไดรับความยอมรับ ลักษณะของ

งานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความกาวหนา 

 ปจจัยคํ้าจุน หรือ ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เปนปจจัยที่จะคํ้าจุนใหแรงจูงใจในการทํา งาน

ของบุคคลมี อยูตลอดเวลา เปนปจจัยที่มาจากภายนอก เชน เงินเดือน 

 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต ความสัมพันธกับผูรวมงาน นโยบายการบริหารงาน สภาพการ

ทํางาน ความเปนอยูสวนตัว ความมั่งคงในงาน 

 ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิลลแลนด (McClelland’s motivation theory)  (อางใน กิตติยา เพชรดี, 

2559)  แบงแรงจูงใจตามความตองการข้ันพื้นฐานของบุคคลเปน 3 แบบ ความตองการอํานาจ (Power need)  

ความตองการความผูกพัน (Affiliation need)  ความตองการความสําเร็จ (Achievement need) 
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 ทฤษฎีของวรูม สรุปไดวา แรงจูงใจของบุคคล เกิดจากการตั้ง ความคาดหวังในสิ่งที่กระทํา ซึ่งความ

คาดหวังนั้น มักทําใหบุคคลพยายามทําใหได หากสิ่งนั้น สอดคลองกับความสามารถดวยก็จะเปนแรงจูงใจที่มาก

ข้ึนสําหรับบุคคล นอกจากนั้น ผลการศึกษาตอเนื่องจากวรูมก็ชวยสนับสนุนแนวคิดดังกลาว และยังไดขอสรุป

เพิ่มข้ึน จากการที่บุคคลไดเขาใจบทบาทการทํางานของตนเปนอยางดี จึงเห็นไดวา แนวทางในการสรางแรงจูงใจ

ใหบุคคลทํางาน คือการสรางความคาดหวัง ใหตระหนักในคานิยมตองาน การชวยใหบุคคลเขาใจบทบาทของตน

ในงานนั้น ๆ และเพิ่มความพยายามเสริมสรางความสามารถในการทํางาน 

 มีผูใหความหมายของแรงจูงใจที่ผูวิจัยไดรวบรวมไว ดังนี้ 

 กิตติยา เพชรดี (2559)  ไดกลาววา  แรงจูงใจ  เปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจให

กระทําหรือ ดิ้นรนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซึ่งจะเห็นไดพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรมที ่

มิใชเปนเพียงการตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา ยกตัวอยางลักษณะของการตอบสนองสิ่งเราปกติ คือ การขานรับ

เมื่อไดยินเสียงเรียก แตการตอบสนองสิ่งเราจัดวาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ เชน นิสิตสามารถสอบเขา

มหาวิทยาลัยอยางที่ตัวเองตั้งใจเพื่อไปสูจุดมุงหมาย 

   นิตยา กวีนัฏยานนท (2556) ไดกลาววา   แรงจูงใจ หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอจะ

ประกอบไปดวยความตองการและเปาประสงคมีมีลักษณะผสมผสานกันหลายประการ ไมมีแนวคิด และทฤษฎีใด

ที่ใชอธิบายแรงจูงใจของนักศึกษาที่ตัดสินใจในการศึกษาตอไดเหมาะสมและสมบูรณที่สุด จําเปนตองอาศัยหลาย

แนวคิดและทฤษฎีประกอบการตัดสินใจศึกษา เพราะแรงจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาที่ประกอบดวย

แรงจูงใจหลายดาน ไดแก เหตุผลสวนตัว  ดานคุณลักษณะของสถาบัน ดานอิทธิพลทางสังคม และเศรษฐกิจ 

และดานบุคคลที่เก่ียวของ  

 ชนินทร เลิศประภาภรณ (2553) ไดกลาววา  แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเราตางๆ ทั้งที่มาจากภายในและ

ภายนอกตัวบุคคลซึ่งกอใหเกิดแรงผลักหรือกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการตามที่

คาดหวัง ทฤษฎีแรงจูงใจนี้ถือวามีความสําคัญและสามารถนามาใชในการอธิบายเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือก

ศึกษาตอในระดับปริญญาโททั้งในดานตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการศึกษา และปจจัยใดบางที่มีผล

ตอการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาโททางการบัญชี  เชน การเลือกเรียนโครงการปริญญาโททางการบัญชี 

เนื่องจากจะสงผลทําใหเพิ่มโอกาสในการแขงขันตลาดแรงงาน การไดเลื่อนตําแหนง หรือไดรับเงินเดือนเพิ่มข้ึน 

ฯลฯ ดวยเหตุดังกลาวเมื่อผูเรียนคาดวาจะสามารถไดรับตามสิ่งที่คาดหวัง หรือไดมากกวาที่คาดหวังไวซึ่งจะสงผล

ทําใหแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาโททางการบัญชีมีเพิ่มสูงข้ึน  

 ดวงกมล ทรัพยแสงสง (2552) ไดกลาววา  แรงจูงใจ หมายถึง การนําเอาสิ่งจูงใจตางๆ เชน ของรางวัลมา

เปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาโดยเนนบุคคล ตางก็มีพื้นฐานของประสบการณความตองการ

ตลอดจนความรูความเขาใจในบางสิ่งบางอยางอยูกอนแลว ดังนั้นผูทําหนาที่จูงใจ จะตองพยายามคนหาวาบุคคล

ที่ตองการจูงใจมีความตองการหรือความคาดหวังอยางไร มีประสบการณ ความรู ทัศนคติในเร่ืองนั้นๆ อยางไร 
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แลวพยายามดึงเอาสิ่งเหลานั้นมาเปนแรงจูงใจ (Motive) ในการที่จะกอใหเกิดปฏิกิริยา พฤติกรรมหรือ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆ ข้ึน  

 สมฤทัย ไทยนิยม (2556) ไดกลาววา  แรงจูงใจ  หมายถึง สิ่งที่เปนตัวกระตุนหรือผลักดันใหบุคคลแสดง

พฤติกรรมภายในตัวออกมา เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองใหบรรลุเปาหมายหรือสิ่งที่คาดหวังไว 

 ทัศนี  ทัศศรี (2558) ไดกลาววา  พฤติกรรมที่เกิดข้ึนของบุคคลอันเนื่องมาจากแรงจูงใจ ซึ่งพฤติกรรม

ดังกลาวนี้จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลมีการประเมินเพื่อนําไปสูความหวังโดยอาศัยเหตุการณที่กิดข้ึนแลวในอดีต  

พิจารณาจากสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนในปจจุบันและคาดหวังไปยังอนาคต การรับรู  การเขาใจหรือคาดการณ

ลวงหนา  ถาบุคคลนั้นคาดการณวาจะไดประโยชนยอมีแรงจูงใจที่จะกระทําสิ่งนั้นมาก  เพื่อตอบสนอความ

ตองการในดานตางๆ ของบุคคล เชน  การยอมรับในสังคม  ความตอการความปลอดภัย  และความตองการที่จะ

ไดรับความสําเร็จ  เปนตน  ดังนั้น  การตัดสินใจจะแสดงพฤติกรรมใดๆ  ของบุคคลนั้น  เกิดจากสิ่งกระตุนที่มา

จากแรงจูงใจ เพื่อใหตอบสนองในความตองการของตน 

 ดังนั้นสรุปไดวาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท  คือ  การที่บุคคลไดรับแรงกระตุนหรือ

ความคาดหวัง  มุงหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ทําใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทําเพื่อใหบรรลุวัตประสงคอยางตามที่ได

ตั้งเปาหมายไว  ซึ่งแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป ตามปจจัย

ภายใน ปจจัยภายนอก หรือสภาพแวดลอมของแตละบุคคล  สิ่งที่จะมากระตุนใหเกิดแรงจูงใจจะตองเปนสิ่งที่

บุคคลนั้นรูสึกไดวาเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอตนเอง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

           ตัวแปรอิสระ                              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิธีการเก็บขอมูล ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Experimental Design) ใชแบบสอบถาม 

ซึ่งเปนเคร่ืองมือหลักที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยเนื้อหาแบงเปน 3 สวน ดังนี้  

 สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรของผูตอบแบบสอบถาม  

 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง  ในลักษณะประเมินคาระดับแรงจูงใจ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยแบงชวงระดับดวยการหาความ

กวางของอันตรภาคชั้น 

 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

 ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการนํารางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ

คําถามในแบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมของเนื้อหา การจัดเรียงคําถาม การใชภาษาและความเหมาะสมของ

ปจจัยขอมูลสวนบุคคล 

1. อายุ 

2. รายได 

3. สถานภาพสมรส 

4. ประสบการณการทาํงาน 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มี 6 ดาน 

1. ดานหลักสูตร หรือสาขาวิชา 

2. ดานสถาบัน 

3. ดานเหตุผลสวนตัว 

4. ดานความกาวหนาในอาชีพและรายได 

5. ดานการไดรับการยอมรับ 

6. ดานคาใชจาย 
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คําถาม โดยใชวิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และไดทําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทีม่ี

ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อทําการตรวจสอบหาคาความ

เชื่อมั่น  (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค(Cronbach’s Alpha) นําแบบสอบถามที่

มีการปรับปรุงแกไขแลวไปดําเนินการสอบถามสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  นักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี โดยการแจกแบบสอบถามเปนชุดกระดาษคําตอบ จํานวน 100 คน  การสราง Link 

แบบสอบถาม ดวย Google form แชรผานชองทางออนไลน จํานวน 300 คน 

  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความสมบูรณ มาวิเคราะหคํานวณผล  โดยการใชวิธีโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS โดยการหาคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency)  คาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหตัวแปรดานแรงจูงใจในการเลือก

ศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว  (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู  โดยใชวิธีของ 

LSD 

 

ผลการวิจัย 

1. กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง 25 - 35  ป มีรายได 20,000 - 30,000 บาท สถานภาพ

สมรสโสด  และมีประสบการณการทํางาน 4 ปข้ึนไป 

 2. กลุมตัวอยางสวนใหญมีแรงจูงใจดานสถาบันสูงที่สุด รองลงมาคือดานคาใชจาย และดานหลักสูตรหรือ

สาขาวิชามีแรงจูงใจต่ําที่สุด 

 3. นักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มี อายุ และสถานภาพการสมรส แตกตาง

กัน ทําใหแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไมแตกตาง

กัน  

 4. นักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มี รายได และประสบการณการทํางาน 

แตกตางกัน ทําใหแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง  โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

   1.1 ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา  ของนักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี มีแรงจูงใจในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ นิตยา กวีนัฏธยานนท (2556)  ที่กลาววา สิ่งที่มีผลตอ

การตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาโท ตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ตรงกับความสามารถและ
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ความถนัด  ผูที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโทจะมีการศึกษาขอมูลของหลักสูตรที่ตนเองสนใจและคิดวาจะเปน

ประโยชนกับการทํางาน และสอดคลองกับแนวคิดของ กิตติยา เพชรดี (2559) ที่กลาววา นิสิตสวนใหญ  กอน

ตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษานั้น  ตองมีการศึกษาคนควาขอมูลเร่ืองความตองการของ

ตลาดแรงงานใน ปจจุบันวาเนนไปในสาขาวิชาใด 

   1.2 ดานสถาบัน ของนักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจใน

ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อาภรณ  เชี่ยวชาญเกษตร (2551)  ที่กลาววา การเปนสถาบันที่มี

ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม  เปนมูลเหตุจูงใจที่มีคาสูง  นอกจากนั้น  ผูตองการศึกษาตอปริญญาโทจะให

ความสําคัญแกชื่อเสียง และความนาเชื่อถือของสถาบันการศึกษาที่ตนตองการเขาศึกษา  เพราะการที่ไดรับ

เกียรติบัตรหรือปริญญาบัตรจากสถานบันที่มีชื่อเสียง  ก็จะเพิ่มความยอมรับแกนายจาง  หรือเพื่อนรวมงานมาก

ข้ึน  และเมื่อตองการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานหลังจากจบการศึกษา  ก็จะทําใหมีคุณสมบัติที่โดดเดนมากข้ึน   

   1.3 ดานเหตุผลสวนตัว ของนักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

แรงจูงใจในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กิตติยา เพชรดี ( 2559) ที่กลาววา ผูที่มาศึกษาตออาจมี

เหตุผลสวนตัวในการเขาศึกษาตอ  เพราะตองการที่จะไดรับความรูและประสบการณที่เปนประโยชนจาก

มหาวิทยาลัย  สามารถที่จะนําไปประยุกตใชในชวีิตประจําวนัไดจริง  และเมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

แลว ผูเรียนและครอบครัวก็ยอมจะเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จอีกข้ันของการศึกษา  

   1.4 ดานความกาวหนาในอาชีพและรายได ของนักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ สมฤทัย ไทยนิยม (2556)  ที่กลาววา  

ความกาวหนาในอาชีพ หมายถึง การไดเลื่อนตําแหนง และการไดปรับเงินเดือนใหสูงข้ึน และสอดคลองกับ

แนวคิดของ สุณี ฉัตราคม และเสาวณี เกรียร, 2537 (อางใน สุชาวดี ก่ิงทอง, 2559) ที่กลาววา คุณภาพ ความรู 

ความสามารถของคน เปนทุนชนิดหนึ่งที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจเรียกวา ทุนมนุษย (Human capital)  คนที่มี

ตนทุนความรูสูงก็ยอมไดเปรียบไปอีกข้ัน 

   1.5 การไดรับการยอมรับ  ของนักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

แรงจูงใจในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด จากทฤษฎีแรงจูงใจ ของมาสโลว (Maslow 1970, p. 35-46 อาง

ใน ชนินทร เลิศประภาภรณ, 2553)  ที่เก่ียวของกับดานการไดรับการยอมรับ ในความตองการข้ันที่ 3 คือ ความ

ตองการความผูกพันหรือยอมรับ (ความตองการดานสังคม) และข้ันที่ 4 คือ ความตองการไดรับการยกยองใน

สังคม  

   1.6 ดานคาใชจาย  ของนักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจ

ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดดคลองกับแนวคิดของ กรธัช อยูสุข (2556)   ที่กลาววา Cost หรือคาใชจายเปนอีก

ปจจัยที่ไมอาจมองขามได บางคนอาจพิจารณาถึงคาใชจายเปนอันดับแรกในการเลือกวาจะเรียน MBA ที่ใด แต

ละที่ก็มีคาใชจายใน MBA แตละหลักสูตรของแตละมหาวิทยาลัยไมเทากัน 
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 2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง  จําแนกตามปจจัยขอมูลสวนบุคคล ดานอายุ ดานรายได ดานสถานภาพสมรส และดาน

ประสบการณการทํางาน สามารถสรุปไดดังนี้ 

   2.1 นักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีอายุแตกตางกัน ทําให

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวมไม

แตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโททั้ง 6 ดาน ไม

แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี รักดวง (2558) ที่ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยสยาม” พบวา อายุที่แตกตางกันสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกเรียนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม แตกตางกัน  

   2.2 นักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีรายไดแตกตางกัน ทําให

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวมแตกตาง

กัน  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา  ดานความกาวหนาในอาชีพและรายได  แตกตาง

กัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กิตติยา เพชรดี ( 2559)  ที่กลาววา ผูเรียนที่เรียนภาคนอกเวลามักเปนกลุมที่

ทํางานไปดวยขณะเรียน ซึ่งคนเหลานี้มักจะเรียนดวยทุนตัวเอง  และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา  กวีนัฏธยา

นนท  (2556) ที่ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง” พบวา รายไดที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาโทแตกตาง

กัน  

   2.3 นักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน 

ทําใหแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวมไม

แตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโททั้ง 6 ดาน ไม

แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนินทร เลิศประภาภรณ  (2553) ที่ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโททางการบัญชี” ที่พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มี

แนวโนมในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโททางการบัญชีแตกตางกัน    

   2.4 นักศึกษาที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีประสบการณการทํางาน

แตกตางกัน ทําใหแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานสถาบัน  ดานความกาวหนาในอาชีพและรายได  

และดานการไดรับการยอมรับ  แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาวดี ก่ิงทอง (2559) ที่ศึกษาเร่ือง 

“ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาโทของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา” 

ที่พบวา สาเหตุของการศึกษาตอ คือ ตองการความกาวหนาในหนาที่การงาน รองลงมา คือ การเพิ่มวุฒิการศึกษา

ใหสูงข้ึน และการไดรับความรูเพิ่มข้ึน โดยนิสิตใหความเห็นวาสาเหตุที่สําคัญที่สุดในการศึกษาตอ คือ

ความกาวหนาในหนาที่การงานมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงกมล  ทรัพยแสงสง (2552) ที่ศึกษา
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เร่ือง “แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย

รามคําแหง” พบวา ประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน สงผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ของนักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคําแหง แตกตางกัน  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ผูบริหารหลักสูตรจึงควรใหความสําคัญกับปจจัยดานรายได และดานประสบการณการทํางานของ

ผูสมัคร โดยควรสรางหลักสูตรที่มีเนื้อหาหลักสูตรใหสอดคลองกับผูที่มีประสบการณการทํางานมานาน หรือผูที่

เพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งมีประสบการณการทํางานนอย  และมีคาใชจายตลอดหลักสูตรใหมีความ

เหมาะสมกับรายได เพื่อใหผูที่สมัครเกิดความสนใจ สําหรับคนที่ทํางานแลวสวนใหญก็ยอมมีเปาหมายในดาน

ความกาวหนาในอาชีพและรายได  การสรางหลักสูตรจึงควรมุงเนนใหสามารถนําไปใชกับการทํางานไดจริง และมี

หลักสูตรที่หลากหลายมากข้ึน 

 2. ผูบริหารหลักสูตรควรใหความสําคัญกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ดวยการสรางภาพลักษณที่ดี  และ

เนนคุณภาพดานวิชาการ  โดยมีคณาจารยที่มีความรูความสามารถในการสอนและถายทอดประสบการณไดดี  

เพื่อใหผูที่มาเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่  และชวยบอกตอผูอ่ืนที่สนใจใหเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยตามคําแหง 
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