
 

แรงจูงใจในการศึกษาหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตของ
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี   มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตร                    

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปีการศึกษา   

2556 – 2557  เพ่ือเปรียบเทยีบแรงจูงใจของนักศึกษาในการศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา 2556 – 2557   จาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาที่กาํลังศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา   2556 – 2557 จาํนวน

ทั้งหมด  96  คน  ทาํการหาขนาดของตัวอย่าง โดยใช้สตูร Yamane  ได้ขนาดตัวอย่างจาํนวน  78 
คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล และทาํการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รูป (SPSS)  โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทาํการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบ Independent  
Sample t-test  และ  One - Way ANOVA  ผลการศึกษา พบว่า 

1. แรงจูงใจของนักศึกษาในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์   ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าอยู่ใน

ระดับมากทั้ง 5  ด้าน  ได้แก่  เหตุผลในด้านการประกอบอาชีพ  เหตุผลในด้านเหตุผลส่วนบุคคล  

เหตุผลในด้านคุณลักษณะสถาบัน  และเหตุผลในด้านสงัคมและเศรษฐกจิ  ตามลาํดับ 
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต      

ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ รายได้    มีแรงจูงใจในการศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา  2556 – 2557   แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  อาชีพ มีแรงจูงใจในการศึกษา

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา  2556 – 
2557  ไม่แตกต่างกนั 

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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1. ความเป็นมาและความสาํคญัของสภาพปัญหา 
การพัฒนาประเทศและการพัฒนาคนในสังคมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันและต้องมีการ

พัฒนาควบคู่กนัไปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังจะเหน็ได้ว่ากระบวนการศึกษาที่จัดให้กบัเยาวชนตั้งแต่

ก่อนวัยเรียนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยน้ัน มีจุดมุ่งหมายสาํคัญ 2 ประการ คือการพัฒนาบุคคล

ให้มีความรู้ ด้านต่างๆที่จะช่วยให้ดาํเนินในฐานะพลเมืองดีและช่วยให้มีโอกาสเตรียมตัวเพ่ือจะใช้

ในการประกอบอาชีพ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการสร้างคนให้มีคุณค่าเป็นที่พ่ึงของสังคม โดย

การพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลให้สามารถดาํรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข ช่วย

เสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชนใน

สงัคมให้สูงขึ้นและเพ่ือให้กระบวนการศึกษามีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น จึงควรมีการจัดการศึกษา

อย่างกว้างขวาง และเป็นธรรม มีความหลากหลายในรูปแบบ เน้ือหาและวิธีการเพ่ือให้แต่ละ

บุคคลสามารถใช้โอกาสที่มีอยู่ เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความต้องการและความ

สนใจเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
การศึกษาระดับอดุมศึกษามีบทบาทสาํคัญอย่างย่ิงต่อสงัคม เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่ง

พัฒนาด้านสติปัญญาและความคิดเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม เพ่ือให้สามารถดาํเนินชีวิตที่มีคุณค่าต่อสงัคมและประเทศชาติ ดังน้ันการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือพัฒนาคุณค่าทางวิชาการและวิชาชีพ จึงเป็นภารกิจหลักที่ ทุกมหาวิทยาลัยให้

ความสาํคัญอย่างจริงจัง นอกจากน้ันยังจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งผลิตบุคคลให้รู้จักคิด

เป็น ทาํเป็น เน้นสติปัญญา ทกัษะ อารมณแ์ละสามารถนาํมาแก้ไขปัญหาต่างๆในสงัคมได้ 
การศึกษาระดับมหาบัณฑิตจึงมีความสาํคัญและจาํเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาคนหรือ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากบุคคลที่จบสาํเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต จะสามารถนํา

ความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตนเองและพัฒนาความเป็นผู้นาํในสงัคมได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

ด้านการเป็นผู้นาํในด้านความรู้  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา ซ่ึง

การศึกษาระดับมหาบัณฑิตจะให้ศึกษาในเชิงของการค้นคว้าวิจัยและแสวงหาความรู้อย่างลึกซ้ึง 

เพ่ือนาํมาพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาประเทศไปในทางที่เหมาะสมต่อไป 
ปัจจุบันการศึกษาระดับมหาบัณฑติได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปอย่างมาก ไม่ว่า

จะเป็นนักศึกษาที่กาํลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือพนักงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน เน่ืองจากต่างกต็ระหนักว่าการมีโอกาสได้ศึกษาในระดับที่สงูขึ้นย่อมเป็นแนวทางที่จะ

นําไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นเกียรติแต่ตนเองและองค์กร อีกทั้งตัวองค์กร ก็

ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 
มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนแห่งหน่ึงที่เปิดการเรียน

การสอนระดับมหาบัณฑิต และจากการเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตมีผู้ให้ความ

สนใจเข้าศึกษาต่อโดยผู้เข้ารับการศึกษาในระดับมหาบัณฑติแต่ละคนย่อมมีแรงจูงใจในการเลือก
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เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ที่แตกต่างกนั ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาแรงจูงใจใน

การศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ในช่วงปีการศึกษา 2556 – 2557 ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถสะท้อนให้เหน็ลักษณะและแรงจูงใจ
ในการเลือกเรียนของนักศึกษาซ่ึงจะเป็นแนวทางในการนําไปใช้เป็นข้อมูลให้หลักสูตร                     

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติพัฒนาหลักสตูรต่อไป 

 
2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา   2556 – 2557  

2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา 2556 – 2557   จาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 
3. วิธีการดาํเนนิการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษานักศึกษาหลักสูตร                     

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา   2556 
– 2557 จาํนวน   96   คน   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโทที่

ศึกษา หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปี

การศึกษา   2556 – 2557    โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  

  2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล   จาํนวน 5 ข้อ ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ   และรายได้   โดยผู้ตอบจะทาํเคร่ืองหมาย (/) ตอบในตัวเลือกที่
กาํหนดให้ตรงตามความเป็นจริงเกี่ยวกบัตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา   2556 – 2557   เป็น
แบบสอบถามชนิดเลือกคาํตอบ โดยผู้ตอบจะทาํเคร่ืองหมาย (/) ตอบในตัวเลือกที่กาํหนดให้ โดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
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1. เหตุผลในด้านคุณลักษณะสถาบัน     มีจาํนวน   4   ข้อ 

2. เหตุผลในด้านการประกอบอาชีพ      มีจาํนวน   5   ข้อ 

3. เหตุผลในด้านเหตุผลส่วนบุคคล       มีจาํนวน   6    ข้อ 

4. เหตุผลใน ด้านสงัคมและเศรษฐกจิ   มีจาํนวน   4    ข้อ 

  3.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

หลังจากที่ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนาํมา

เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย  ผู้ศึกษาได้
ดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีอย่างเป็นขั้นตอน ดังน้ี 

1. ผู้ศึกษาทาํการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้แก่ตัวอย่างจาํนวน   85   ชุด 

2. ผู้ศึกษาได้เกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมดในเดือนตุลาคม 

2557 – มกราคม 2558 

3. ผู้ศึกษานาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและนับจาํนวนให้ไม่น้อยกว่า
ขนาดตัวอย่างที่กาํหนด กรณีแบบสอบถามไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ผู้ศึกษาจะดาํเนินการแจก

แบบสอบถามใหม่อกีคร้ัง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

 
4. การวิเคราะหข์อ้มูล 

สาํหรับการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 2) ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์   3) เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแสดง
ความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา 2556 - 2557 
ผู้ศึกษานาํข้อมูลมาประมวลผล และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รูป 

โดยใช้วิธทีางสถติิที่นาํมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่   เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ

รายได้ ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา   2556 – 2557   ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ทาํการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One - Way 
ANOVA    สาํหรับตัวแปรที่แบ่งมากกว่า 2 กลุ่มและค่า t – test สาํหรับตัวแปรที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
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4. เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับ แรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา   2556 – 2557 ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดย นาํมาจัด
หมวดหมู่หาค่าความถี่ในการตอบคาํถาม 

 
5.สรุปผลการวิจยั 
ขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคล 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี จาํนวน  96 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน 78 คน เป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุ 25 - 30 ปี มากที่สดุ   สถานภาพโสดมากที่สดุ   มีอาชีพ

ข้าราชการ มากที่สดุ และมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มากที่สดุ   
ผลการวิเคราะห ์

แรงจูงใจของนักศึกษาในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์   ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าอยู่ใน

ระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงลาํดับจากมากไปน้อย ได้ดังน้ี เหตุผลในด้านการประกอบอาชีพ 

เหตุผลในด้านเหตุผลส่วนบุคคล เหตุผลในด้านคุณลักษณะสถาบัน และเหตุผลในด้านสงัคมและ

เศรษฐกจิ ตามลาํดับ 
ด้านที่นักศึกษามีแรงจูงใจมากที่สดุคือ  เหตุผลในด้านการประกอบอาชีพ  รองลงมา

คือ เหตุผลในด้านเหตุผลส่วนบุคคล  และด้านที่นักศึกษามีแรงจูงใจน้อยที่สดุ คือ เหตุผลในด้าน

สงัคมและเศรษฐกจิ 
1. เหตุผลในด้านคุณลักษณะสถาบัน  แรงจูงใจของนักศึกษาในการศึกษาในหลักสตูร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจมากที่สุดคือ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็น

มหาวิทยาลัยที่ มีความพร้อมด้านคณาจารย์และด้านสื่อการเรียนการสอน  รองลงมาคือ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาหลักสตูรให้ทนัสมัยอย่างต่อเน่ือง  และ

ข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจน้อยที่สุด คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง

และเป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลานาน 
2. เหตุผลในด้านการประกอบอาชีพ  นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสตูรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจมากที่สุดคือ  ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทาํงานรองลงมาคือ ต้องการเรียนเพ่ือนาํไปประกอบอาชีพที่ม่ันคง  และข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจ

น้อยที่สดุ คือ เพ่ือสร้างโอกาสในการหางานใหม่ 
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3. เหตุผลในด้านเหตุผลส่วนบุคคล  นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจมากที่สดุคือ  เพ่ือสร้างความภาคภมิูใจให้แก่ตนเอง 

รองลงมาคือ เพ่ือต้องการเพ่ิมทักษะในการทาํงาน  และข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจน้อยที่สุด คือ 

ต้องการสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างตํ่าเพ่ือได้รับการยอมรับในสงัคม 
4. เหตุผลในด้านสังคมและเศรษฐกิจ  นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจมากที่สดุคือ  เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน

และผู้บังคับบัญชา  รองลงมาคือ เพ่ือมีโอกาสเพ่ิมรายได้ให้สงูขึ้น  และข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจ

น้อยที่สดุ คือ เพ่ือมีโอกาสขยายเครือข่ายทางธุรกจิ 

 

การอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา   2556 – 2557   ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและ
ประเดน็ที่น่าสนใจนาํมาอภิปรายดังน้ี  

1. แรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา   2556 – 2557 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า 

1.1 แรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  ในช่วงปีการศึกษา   2556 – 2557  เหตุผลในด้านคุณลักษณะสถาบัน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเพราะ  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ
พร้อมด้านคณาจารย์และด้านสื่อการเรียนการสอนและมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่าง

ต่อเน่ือง  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ  นิธมิา สงัคหะ (2547)  ที่ได้ทาํการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจใน
การเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการวิจัยพบว่า 
แรงจูงใจด้านคุณลักษณะของสถาบัน อยู่ในระดับมาก  

1.2 แรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  ในช่วงปีการศึกษา   2556 – 2557  เหตุผลในด้านการประกอบอาชีพ  
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเพราะ ต้องการเพ่ิมประสทิธิภาพในการทาํงาน และต้องการเรียนเพ่ือ
นาํไปประกอบอาชีพที่ม่ันคง  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ  อุษณีย์  จงสขุใส  (2545)  ศึกษาเร่ือง
แรงจูงใจต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อ  ด้านประกอบอาชีพ  อยู่ในระดับมาก 
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1.3 แรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  ในช่วงปีการศึกษา   2556 – 2557  เหตุผลในด้านเหตุผลส่วน

บุคคล อยู่ในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเพราะต้องการสร้างความภาคภมิูใจให้แก่ตนเอง และต้องการ

เพ่ิมทกัษะในการทาํงาน  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ นิธิมา สงัคหะ (2547)  ศึกษาเร่ือง 

แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า 

แรงจูงใจ ที่มีอทิธพิลต่อการเลือกเข้าศึกษา ด้านเหตุผลส่วนตัว อยู่ในระดับมาก และ อุษณีย์  จง

สขุใส (2545) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาช้ันปีที่ 

1 มหาวิทยาลัยมหิดลผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ด้านเหตุผลส่วนตัว อยู่ในระดับ

มาก 

1.4 แรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  ในช่วงปีการศึกษา   2556 – 2557   เหตุผลในด้านสงัคมและ

เศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเพราะเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือมีโอกาสเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้ น  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เปรมชัย  

สโรบล  (2542)  ที่ศึกษาเร่ืองเหตุจูงใจในการศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าของ

นักเรียนเตรียมทหาร พบว่า มีเหตุจูงใจ ด้านสงัคมอยู่ในระดับมาก และอุษณีย์ จงสขุใส (2545) 

ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาช้ันปีที่  1  

มหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อด้านอทิธิพลทางสงัคมและเศรษฐกจิอยู่ใน

ระดับมาก 

2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์   ในช่วงปีการศกึษา   2556 – 2557 

นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ที่มีเพศต่างกนั ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสภาพ

สงัคมปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้เพศหญิงมีสทิธิ์เท่าเทยีมกนัทาํให้มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของอุษณีย์ จงสขุใส (2545) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจต่อการ

เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษามีแรงจูงใจ

ในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีอายุ

ต่างกนัภาพรวมไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ บุรณี  ทรัพย์ถนอม (2547) ศึกษา

เร่ืองแรงจูงใจในการเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ของนักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสตูร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ   มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ที่มีสถานภาพต่างกนั  ในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั  สอดคล้องกบังานวิจัยของสทิธิ์ประกอบ วินยางค์กูล (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑติ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
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มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ที่มีอาชีพต่างกนั ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้อง

กบังานวิจัยของสทิธิ์ประกอบ วินยางค์กูล (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ที่มีรายได้ต่างกนั  ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซ่ึงอาจเป็นเพราะคนที่มีรายได้มากกจ็ะมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อมากกว่าคนที่มี 

รายได้น้อย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ บุรณี ทรัพย์ถนอม (2547) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการ

เลือกเรียนคณะบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการบัญชี ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา

เขตพณชิยการพระนคร  

  

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

 จากผลการศึกษาวิจัย เ ร่ือง แรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑติของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในช่วงปีการศึกษา 2556 – 2557 ผู้วิจัย

ขอเสนอแนะแนวทางการดาํเนินการในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

1. เหตุผลในในด้านประกอบอาชีพ จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในด้านน้ี

มากที่สดุ โดยเฉพาะในคาํถามรายข้อพบว่า นักศึกษาต้องการเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงานและ

มีโอกาสในการทาํงานในระดับที่สงูขึ้นและนาํความรู้และใช้ประสทิธภิาพเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ในการทาํงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกฝนตนเองและเพ่ิมพูนความรู้ ในการทาํงาน ดังน้ัน ต้องมีการ

ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกบับุคลากร หลักสตูรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัความ

ต้องการของนักศึกษาอย่างเตม็ที่ 

2. เหตุผลด้านเหตุผลส่วนตัว จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีแรงจูงในระดับมาก 

โดยเฉพาะต้องการสร้างความภาคภมิูใจให้แก่ตนเองและต้องการเพ่ิมทกัษะในการทาํงานหรือเพ่ือ

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกทั้งยังสามารถได้รับโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งและปรับขั้น

เงินเดือนได้ ซ่ึงทั้งน้ีอาจส่งผลให้รายได้ดีขึ้น เศรษฐกจิดีขึ้น 

3. เหตุผลในด้านเหตุผลในด้านคุณลักษณะ จากผลวิจัยพบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจใน

ระดับมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์มีความพร้อมในด้านคณาจารย์และด้านสื่อการ

เรียนการสอน ดังน้ัน ควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้ น โดยใช้สื่อต่างๆในการ

ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีการแนะแนวตามหน่วยงานต่างๆเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการศึกษา

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
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ขอ้เสนอแนะสําหรบัการศึกษาวิจยัครั้งต่อไป 

1. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรทาํการวิจัยแบบสมัภาษณเ์ชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติม

ว่านอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว นักศึกษายังมีแรงจูงใจใดในการศึกษาต่อสาขารัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์อกีบ้าง    เพ่ือสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียม

หลักสตูร และประชาสมัพันธใ์ห้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของนักศึกษามากที่สดุ 

2. เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตการวิจัยให้กว้างขึ้ น ควรขยายกลุ่มประชากรที่ศึกษา       

ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพ่ือให้ทราบถึงแรงจูงใจ ทางสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยจะได้มีการ

กาํหนดแนวนโยบายเป็นไปในทศิทางเดียวกนั  
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