แรงจู งใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557
จตุรงค์ ศรีแก้ว*
รองศาสตราจารย์ พิพฒ
ั น์ ไทยอารี**

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจู งใจในการศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา มหาวิทยาลั ยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่ วงปี การศึกษา
2556 – 2557 เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 จํานวน
ทั้งหมด 96 คน ทําการหาขนาดของตัวอย่าง โดยใช้ สตู ร Yamane ได้ ขนาดตัวอย่างจํานวน 78
คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และทําการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป (SPSS) โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทําการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ ค่าสถิติ t-test แบบ Independent
Sample t-test และ One - Way ANOVA ผลการศึกษา พบว่า
1. แรงจู งใจของนักศึกษาในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 5 ด้ าน ได้ แก่ เหตุผลในด้ านการประกอบอาชีพ เหตุผลในด้ านเหตุผลส่วนบุคคล
เหตุผลในด้ านคุณลักษณะสถาบัน และเหตุผลในด้ านสังคมและเศรษฐกิจ ตามลําดับ
2. นั กศึกษามหาวิทยาลั ยธุ รกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ รายได้ มีแรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ มีแรงจู งใจในการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 –
2557 ไม่แตกต่างกัน
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของสภาพปั ญหา
การพัฒนาประเทศและการพัฒนาคนในสังคมเป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกันและต้ องมีการ
พัฒนาควบคู่กนั ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็นได้ ว่ากระบวนการศึกษาที่จัดให้ กบั เยาวชนตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนั้น มีจุดมุ่งหมายสําคัญ 2 ประการ คือการพัฒนาบุคคล
ให้ มีความรู้ด้านต่างๆที่จะช่วยให้ ดาํ เนินในฐานะพลเมืองดีและช่วยให้ มีโอกาสเตรียมตัวเพื่อจะใช้
ในการประกอบอาชีพ การศึกษาจึงเป็ นกระบวนการสร้ างคนให้ มีคุณค่าเป็ นที่พ่ึงของสังคม โดย
การพั ฒนาทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลให้ สามารถดํารงชีวิตได้ อย่ างเป็ นสุข ช่ วย
เสริมสร้ างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชนใน
สังคมให้ สูงขึ้นและเพื่อให้ กระบวนการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรมีการจัดการศึกษา
อย่ างกว้ างขวาง และเป็ นธรรม มีความหลากหลายในรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการเพื่อให้ แต่ ละ
บุคคลสามารถใช้ โอกาสที่มีอยู่ เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความต้ องการและความ
สนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ อย่างเหมาะสม
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อสังคม เป็ นการจัดการศึกษาที่มุ่ง
พั ฒ นาด้ า นสติ ปั ญ ญาและความคิ ด เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ พั ฒ นาคนให้ เป็ นผู้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เพื่อให้ สามารถดําเนินชีวิตที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ค่ า ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ จึ ง เป็ นภารกิจ หลั ก ที่ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย ให้
ความสําคัญอย่างจริงจัง นอกจากนั้นยังจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลิตบุคคลให้ ร้ จู ักคิด
เป็ น ทําเป็ น เน้ นสติปัญญา ทักษะ อารมณ์และสามารถนํามาแก้ ไขปัญหาต่างๆในสังคมได้
การศึกษาระดับมหาบัณฑิตจึงมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนหรือ
พัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ เนื่องจากบุคคลที่จบสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต จะสามารถนํา
ความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตนเองและพัฒนาความเป็ นผู้นาํ ในสังคมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้ านการเป็ นผู้นาํ ในด้ านความรู้ โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ซึ่ง
การศึกษาระดับมหาบัณฑิตจะให้ ศึกษาในเชิงของการค้ นคว้ าวิจัยและแสวงหาความรู้อย่างลึกซึ้ง
เพื่อนํามาพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาประเทศไปในทางที่เหมาะสมต่อไป
ปั จจุ บันการศึกษาระดับมหาบัณฑิตได้ รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็ นนั ก ศึ ก ษาที่กาํ ลั ง ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ พนั ก งานองค์ ก รต่ า งๆ ทั้ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เนื่องจากต่างก็ตระหนักว่าการมีโอกาสได้ ศึกษาในระดับที่สงู ขึ้นย่อมเป็ นแนวทางที่จะ
นํา ไปสู่ค วามก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่การงาน เป็ นเกีย รติ แ ต่ ต นเองและองค์ กร อีก ทั้ง ตัว องค์ กร ก็
ต้ องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นสถาบันการศึกษาของเอกชนแห่ งหนึ่งที่เปิ ดการเรียน
การสอนระดับมหาบัณฑิต และจากการเปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับมหาบัณฑิตมีผ้ ูให้ ความ
สนใจเข้ าศึกษาต่อโดยผู้เข้ ารับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตแต่ละคนย่อมมีแรงจูงใจในการเลือก
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เข้ าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ท่แี ตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาแรงจูงใจใน
การศึกษาหลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา มหาวิทยาลั ยธุ รกิจบัณฑิต ย์
ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสะท้ อนให้ เห็นลักษณะและแรงจูงใจ
ในการเลื อ กเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาซึ่ ง จะเป็ นแนวทางในการนํ า ไปใช้ เป็ นข้ อมู ล ให้ หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพัฒนาหลักสูตรต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาแรงจู งใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557
2. เพื่ อ เปรี ย บเทีย บแรงจู ง ใจของนั ก ศึ ก ษาในการศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล

3. วิธีการดําเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จัยครั้ งนี้
ได้ แ ก่
นั กศึก ษานั ก ศึ ก ษาหลั กสูต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556
– 2557 จํานวน 96 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ได้ แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโทที่
ศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี
การศึกษา 2556 – 2557 โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็ น
แบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นโดยแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล จํานวน 5 ข้ อ ได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ โดยผู้ตอบจะทําเครื่องหมาย (/) ตอบในตัวเลือกที่
กําหนดให้ ตรงตามความเป็ นจริงเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 เป็ น
แบบสอบถามชนิดเลือกคําตอบ โดยผู้ตอบจะทําเครื่องหมาย (/) ตอบในตัวเลือกที่กาํ หนดให้ โดย
แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี้
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1.
2.
3.
4.

เหตุผลในด้ านคุณลักษณะสถาบัน
เหตุผลในด้ านการประกอบอาชีพ
เหตุผลในด้ านเหตุผลส่วนบุคคล
เหตุผลใน ด้ านสังคมและเศรษฐกิจ

มีจาํ นวน
มีจาํ นวน
มีจาํ นวน
มีจาํ นวน

4
5
6
4

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากที่ผ้ ูศึกษาได้ รวบรวมแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเพื่อนํามา
เป็ นแนวทางในการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย ผู้ศึกษาได้
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้อย่างเป็ นขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ศึกษาทําการแจกแบบสอบถามด้ วยตนเองให้ แก่ตัวอย่างจํานวน 85 ชุด
2. ผู้ศึกษาได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามด้ วยตนเองทั้งหมดในเดือนตุลาคม
2557 – มกราคม 2558
3. ผู้ศึกษานําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้ องและนับจํานวนให้ ไม่ น้อยกว่ า
ขนาดตัวอย่างที่กาํ หนด กรณีแบบสอบถามไม่ครบถ้ วนหรือไม่สมบูรณ์ ผู้ศึกษาจะดําเนินการแจก
แบบสอบถามใหม่อกี ครั้ง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน

4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สําหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน คือ 1) ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) ข้ อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3) เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ ูตอบแสดง
ความคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับ แรงจู งใจในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 - 2557
ผู้ศึกษานําข้ อมูลมาประมวลผล และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป
โดยใช้ วิธที างสถิติท่นี าํ มาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ และค่าร้ อยละ (Percentage)
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ทําการทดสอบสมมติฐาน ด้ วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One - Way
ANOVA สําหรับตัวแปรที่แบ่งมากกว่า 2 กลุ่มและค่า t – test สําหรับตัวแปรที่แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
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4. เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ ูตอบแสดงความคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ แรงจู งใจในการศึกษาในหลักสูต รรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดย นํามาจัด
หมวดหมู่หาค่าความถี่ในการตอบคําถาม

5.สรุปผลการวิจยั
ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะส่วนบุคคล
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 96 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 78 คน เป็ น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุ 25 - 30 ปี มากที่สดุ สถานภาพโสดมากที่สดุ มีอาชีพ
ข้ าราชการ มากที่สดุ และมีรายได้ ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มากที่สดุ
ผลการวิเคราะห์
แรงจู ง ใจของนั ก ศึ ก ษาในการศึ ก ษาในหลั ก สูต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 5 ด้ าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้ อย ได้ ดังนี้ เหตุผลในด้ านการประกอบอาชีพ
เหตุผลในด้ านเหตุผลส่วนบุคคล เหตุผลในด้ านคุณลักษณะสถาบัน และเหตุผลในด้ านสังคมและ
เศรษฐกิจ ตามลําดับ
ด้ านที่นักศึกษามีแรงจู งใจมากที่สดุ คือ เหตุผลในด้ านการประกอบอาชีพ รองลงมา
คือ เหตุผลในด้ านเหตุผลส่วนบุคคล และด้ านที่นักศึกษามีแรงจูงใจน้ อยที่สดุ คือ เหตุผลในด้ าน
สังคมและเศรษฐกิจ
1. เหตุผลในด้ านคุณลักษณะสถาบัน แรงจูงใจของนักศึกษาในการศึกษาในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิ จารณาเป็ นรายข้ อ ข้ อที่นักศึ ก ษามีแรงจู งใจมากที่สุด คือ มหาวิทยาลั ยธุ รกิจ บัณฑิตย์ เป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามพร้ อมด้ านคณาจารย์ แ ละด้ า นสื่ อ การเรี ย นการสอน รองลงมาคื อ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง และ
ข้ อที่นักศึกษามีแรงจู งใจน้ อยที่สุด คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง
และเป็ นที่ยอมรับมาเป็ นเวลานาน
2. เหตุผลในด้ านการประกอบอาชีพ นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิ จารณาเป็ นรายข้ อ ข้ อที่นักศึกษามีแรงจู งใจมากที่สุดคือ ต้ องการเพิ่ มประสิทธิภาพในการ
ทํางานรองลงมาคือ ต้ องการเรียนเพื่อนําไปประกอบอาชีพที่ม่ันคง และข้ อที่นักศึกษามีแรงจูงใจ
น้ อยที่สดุ คือ เพื่อสร้ างโอกาสในการหางานใหม่
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3. เหตุผลในด้ านเหตุผลส่วนบุคคล นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ ข้ อที่นักศึกษามีแรงจูงใจมากที่สดุ คือ เพื่อสร้ างความภาคภูมิใจให้ แก่ตนเอง
รองลงมาคือ เพื่อต้ องการเพิ่มทักษะในการทํางาน และข้ อที่นักศึกษามีแรงจู งใจน้ อยที่สุด คือ
ต้ องการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็ นอย่างตํ่าเพื่อได้ รับการยอมรับในสังคม
4. เหตุผลในด้ านสังคมและเศรษฐกิจ นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ ข้ อที่นักศึกษามีแรงจูงใจมากที่สดุ คือ เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา รองลงมาคือ เพื่อมีโอกาสเพิ่มรายได้ ให้ สงู ขึ้น และข้ อที่นักศึกษามีแรงจูงใจ
น้ อยที่สดุ คือ เพื่อมีโอกาสขยายเครือข่ายทางธุรกิจ
การอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจู งใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 ผู้วิจัยมีข้อค้ นพบและ
ประเด็นที่น่าสนใจนํามาอภิปรายดังนี้
1. แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาหลั ก สูต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่า
1.1 แรงจู งใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 เหตุผลในด้ านคุณลักษณะสถาบัน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีความ
พร้ อมด้ านคณาจารย์และด้ านสื่อการเรี ยนการสอนและมีการพั ฒนาหลักสูตรให้ ทันสมัยอย่ าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นิธมิ า สังคหะ (2547) ที่ได้ ทาํ การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน
การเลือกเข้ าศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ผลการวิจัยพบว่า
แรงจูงใจด้ านคุณลักษณะของสถาบัน อยู่ในระดับมาก
1.2 แรงจู งใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 เหตุผลในด้ านการประกอบอาชีพ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะ ต้ องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และต้ องการเรียนเพื่อ
นําไปประกอบอาชีพที่ม่ันคง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อุษณีย์ จงสุขใส (2545) ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจต่อการเลือกเข้ าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อ ด้ านประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมาก
924

1.3 แรงจู งใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 เหตุผลในด้ านเหตุผลส่วน
บุคคล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะต้ องการสร้ างความภาคภูมิใจให้ แก่ตนเอง และต้ องการ
เพิ่มทักษะในการทํางาน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นิธิมา สังคหะ (2547) ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการเลือกเข้ าศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย พบว่า
แรงจูงใจ ที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกเข้ าศึกษา ด้ านเหตุผลส่วนตัว อยู่ในระดับมาก และ อุษณีย์ จง
สุขใส (2545) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจต่อการเลือกเข้ าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาชั้นปี ที่
1 มหาวิทยาลัยมหิดลผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ด้ านเหตุผลส่วนตัว อยู่ในระดับ
มาก
1.4 แรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 เหตุผลในด้ านสังคมและ
เศรษฐกิจอยู่ ใ นระดับ มาก
ทั้งนี้ อาจเพราะเพื่ อให้ เป็ นที่ยอมรั บของเพื่ อ นร่ วมงานและ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อมีโอกาสเพิ่มรายได้ ให้ สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ เปรมชัย
สโรบล (2542) ที่ศึกษาเรื่องเหตุจูงใจในการศึกษาต่อโรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ าของ
นักเรียนเตรียมทหาร พบว่า มีเหตุจูงใจ ด้ านสังคมอยู่ในระดับมาก และอุษณีย์ จงสุขใส (2545)
1
ศึกษาเรื่องแรงจู งใจต่ อการเลือกเข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาโทของนักศึกษาชั้นปี ที่
มหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อด้ านอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับมาก
2. เปรียบเทียบแรงจู งใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557
นั ก ศึ ก ษามี แ รงจู ง ใจในการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ท่มี ีเพศต่างกัน ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งนี้อาจเป็ นเพราะสภาพ
สังคมปัจจุบันได้ เปิ ดโอกาสให้ เพศหญิงมีสทิ ธิ์เท่าเทียมกันทําให้ มีแรงจูงใจในการเข้ าศึกษาต่อไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของอุษณีย์ จงสุขใส (2545) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจต่อการ
เลือกเข้ าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษามีแรงจูงใจ
ในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ท่ีมีอายุ
ต่างกันภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ บุรณี ทรัพย์ถนอม (2547) ศึกษา
เรื่องแรงจูงใจในการเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ท่มี ีสถานภาพต่างกัน ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจัยของสิทธิ์ประกอบ วินยางค์กูล (2547) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
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มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ท่มี ีอาชีพต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของสิทธิ์ประกอบ วินยางค์กูล (2547) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เข้ าศึกษาต่ อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
นักศึกษามีแรงจู งใจในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ท่มี ีรายได้ ต่างกัน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งอาจเป็ นเพราะคนที่มีรายได้ มากก็จะมีแรงจู งใจในการศึกษาต่อมากกว่าคนที่มี
รายได้ น้อย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ บุรณี ทรัพย์ถนอม (2547) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการ
เลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตพณิชยการพระนคร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี การศึกษา 2556 – 2557 ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
1. เหตุผลในในด้ านประกอบอาชีพ จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในด้ านนี้
มากที่สดุ โดยเฉพาะในคําถามรายข้ อพบว่า นักศึกษาต้ องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและ
มีโอกาสในการทํางานในระดับที่สงู ขึ้นและนําความรู้และใช้ ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการทํา งานร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ฝึ กฝนตนเองและเพิ่ ม พู น ความรู้ ใ นการทํา งาน ดั ง นั้ น ต้ อ งมี ก าร
ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอนให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของนักศึกษาอย่างเต็มที่
2. เหตุ ผ ลด้ า นเหตุ ผ ลส่ ว นตั ว จากผลการวิ จั ย พบว่ า นั กศึ ก ษามี แ รงจู ง ในระดั บ มาก
โดยเฉพาะต้ องการสร้ างความภาคภูมิใจให้ แก่ตนเองและต้ องการเพิ่มทักษะในการทํางานหรือเพื่อ
ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานอีกทั้งยังสามารถได้ รับโอกาสในการเลื่อนตําแหน่ งและปรั บขั้น
เงินเดือนได้ ซึ่งทั้งนี้อาจส่งผลให้ รายได้ ดีข้ นึ เศรษฐกิจดีข้ นึ
3. เหตุผลในด้ านเหตุผลในด้ านคุ ณลักษณะ จากผลวิจัยพบว่ า นักศึกษามีแรงจู งใจใน
ระดับมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีความพร้ อมในด้ านคณาจารย์และด้ านสื่อการ
เรี ยนการสอน ดังนั้น ควรมีการวางแผนการประชาสัมพั นธ์ให้ มากขึ้น โดยใช้ ส่ ือต่ างๆในการ
ประชาสัมพั น ธ์ ตลอดจนมีก ารแนะแนวตามหน่ ว ยงานต่ า งๆเพื่ อสร้ างแรงจู ง ใจในการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทําการวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่านอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ ว นักศึกษายังมีแรงจูงใจใดในการศึกษาต่อสาขารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อกี บ้ าง เพื่อสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยจะได้ จัดเตรียม
หลักสูตร และประชาสัมพันธ์ให้ สอดคล้ องและตรงตามความต้ องการของนักศึกษามากที่สดุ
2. เพื่ อเป็ นการขยายขอบเขตการวิจัยให้ กว้ างขึ้น ควรขยายกลุ่มประชากรที่ศึกษา
ให้ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อให้ ทราบถึงแรงจู งใจ ทางสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยจะได้ มีการ
กําหนดแนวนโยบายเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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