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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ืองแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง ศึกษาเพ่ือหาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาโทของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง และศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง ซ่ึง

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Google Form ดาํเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูลและสถิติดว้ยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบ

สมมติฐานโดยใช ้T-test และ One-Way ANOVA และหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัโดยใชก้ารคาํนวณค่า

ประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั (Pearson Product – Moment Correlation Coefficients) 

 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.75 

อาย ุ21 – 25 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.25 รายได ้15,001 – 17,500 บาท มีจาํนวนมากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 21.75 และอาชีพรับจ้างอิสระ มีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32 แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง พบว่า

ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีคือ ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณ์กบัผูอ่ื้น ดา้นสงัคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีคือ เล็งเห็น

ความสาํคญัของการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึน ดา้นเหตุผลส่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีคือ ตดัสินใจศึกษาต่อดว้ยตนเอง และดา้นการพฒันาตนเอง โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด พบว่าขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีคือ นาํความรู้ไปประกอบอาชีพไดห้ลากหลายมากข้ึน การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญา

โทของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลางพบว่า ตดัสินใจศึกษาต่อมากกว่าติดสินใจไม่

ศึกษาต่อ 



 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผล

ต่อแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ส่วนกลาง ต่างกนั พบว่า อาย ุรายได ้อาชีพ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ

ปัจจยัส่วยบุคคลท่ีไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ เพศ ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 

2 พบว่า ผลการการวิเคราะห์แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท

ของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลางพบว่า แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ

ในระดบัปริญญาโทมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 อยู ่3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นเหตุผลส่วนตวั และดา้นการพฒันาตนเอง 

คาํสําคญั: แรงจูงใจ, การตดัสินใจ, การศึกษา, นกัศึกษาปริญญาตรี, ปริญญาโท 

ABSTRACT 

 This studies objective were aim to studies on motivation affects decision on study master’s degree 

of bachelor degree student at Ramkhamheang University. To studies personal factor affects decision on 

study master’s degree and to studies the correlations between motivations affects decision on study 

master’s degree of bachelor degree student at Ramkhamheang University. This research use 

questionnaires as a tool, Date analysis and statistics were percentage, mean, standard deviation, T-test, 

One-way ANOVA and correlation statistical analysis. 

The results showed that personal factor of sample on average; woman is 54.75 percent, 21 – 25 

years old is 54.25 percent, 15,001 – 17,500 bath of monthly income is 21.75 percent and freelance is 32 

percent. On motivation affects decision on study master’s degree of bachelor degree student found that 

career advancement as a whole at a high level, society at a high level, personal reasons at a high level and 

self-development at highest level. Decision on study master’s degree found that decide to study on 

master’s degree are more than not study on master’s degree. 

The hypothesis testing results showed that; Hypothesis 1, different personal factor affects 

motivation affects decision on study master’s degree are age, income and job at the significant level of 

0.05. And hypothesis 2, motivation affects decision on study master’s degree of bachelor degree had a 



correlation\n with the decision on study master’s degree of bachelor degree are career advancement, 

personal reasons and self-development at the significant level of 0.01. 
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การศึกษาเป็นส่ิงสาํคญัและเป็นพ้ืนฐานของคนทุกคน อีกทั้งเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของบุคคลนั้นๆ ประชาชนท่ีไดรั้บการศึกษาท่ีดีก็จะสามารถพฒันาประเทศให้มีความเจริญกา้วหน้าใน

หลากหลายดา้นและสร้างความมัง่คงใหก้บัประเทศดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีโลกในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง

อยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วเป็นอยา่งมาก ทุกคนจึงตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัโลกทั้งดา้นการดาํเนินชีวิตและดา้น

ความรู้ เพ่ือท่ีจะพฒันาตามโลกและพฒันาตนเองดว้ยกนั ทาํให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจไม่เพียงพอต่อการ

พฒันาในหน้าท่ีการงาน หรือการสร้างโอกาสทางความกา้วหน้า ดงันั้นการศึกษาในระดบัท่ีสูงจึงทาํให้

บุคคลผูน้ั้นมีโอกาสในชีวิตท่ีมากข้ึน และทาํใหมี้ทางเลือกท่ีกวา้งข้ึนในการวางแผนหรือดาํเนินชีวิต  

นอกจากการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว้ การศึกษาต่อระดับปริญญาโทก็ทาํให้บุคคลท่ีได้รับ

การศึกษาไดรั้บการยอมรับในสงัคม เกิดความมัน่ใจในตนเอง มีความรู้ท่ีสามารถนาํมาใชพ้ฒันาตนเองและ

ประเทศใหดี้มากยิง่ข้ึน และยงัมีทาํใหมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพ หน้าท่ีการงาน และอีกดว้ย การศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษาเป็นการศึกษาเป็นส่ิงจาํเป็นในการท่ีจะพฒันาทั้งในการดา้นการงาน ความรู้ หรือแมก้ระทัง่การ

ยอมรับ จึงทาํใหใ้นปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ไปศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ทั้งกบัสถาบนัการศึกษาของ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซ่ึงรวมถึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงดว้ย 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของภาครัฐ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงไดรั้บการยอมรับ

เป็นท่ีกวา้งขวา้ง ทั้งในเร่ืองการศึกษาท่ีมีหลากหลายสาขาวิชา โอกาสดา้นการศึกษาท่ีให้กบันักศึกษาและ

บุคลากรท่ีทรงคุณวุฒิ ทาํใหมี้คนมาสมคัรเรียนเป็นนกัศึกษาเป็นจาํนวนมาก   

เน่ืองจากมีนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีอาจกาํลงัวางแผนท่ีจะ

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท จึงเป็นโอกาสท่ีจะศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

เพ่ือใหท้ราบและเขา้ใจแรงจูงใจในการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน 



 งานวิจยัน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท

ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง เพ่ือให้ทราบถึงแรงจูงใจของนักศึกษา และ

สามารถนาํผลการวิจยัมาปรับใชส้ร้างและพฒันาหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนและตรงต่อความตอ้งการของนักศึกษา

ปริญญาตรีท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท หรือชกัชวน และดึงดูดนักศึกษาให้เขา้มาศึกษาปริญญา

โทต่อท่ีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของนักศึกษา

ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง 

2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง ต่างกนั 

2. แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ

นกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง 

ขอบเขตการวจิยั 

การวิจยัไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท

ของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง โดยใชท้ฤษฎี 4 ทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎีลาํดบัขั้น

ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) ทฤษฎี ERG ของ Clayton P. Alderfer ทฤษฎี

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคเคิลลแ์ลนด์ (McClelland’s Motivation Theory) และ ทฤษฎีสองปัจจยัของ

เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two factor theory) มากาํหนดตวัแปรในการวิจยั ดงัน้ี 

1. ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย 

1.1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

1.1.1.  เพศ 



1.1.2.  อาย ุ

1.1.3.  รายได ้

1.1.4.  อาชีพ 

1.2. แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง ไดแ้ก่ 

1.2.1 ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 

1.2.2  ดา้นสงัคม 

1.2.3  ดา้นเหตุผลส่วนตวั 

1.2.4  ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2.5  ดา้นการพฒันาตนเอง 

2. ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 

2.1. การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง ส่วนกลาง 

ขอบเขตด้านประชากร 

จาํนวนประชากรท่ีใชใ้นกรวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ส่วนกลาง 

ขอบเขตด้านพ้ืนที ่

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ส่วนกลาง 282 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจยัมีระยะเวลาในการดาํเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่ เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565 ถึง 

มกราคม พ.ศ. 2566 

 

 



แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ

นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง ผูว้ิจยัได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาใชด้าํเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์

2. ทฤษฎี ERG ของ Clayton P. Alderfer 

3. ทฤษฎแัรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของแมคเคิลลแ์ลนด ์

4. ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 10 เร่ือง 

กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ

นักศึกษาปริญญาตรีมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง ส่วนกลาง 

1. ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 

2. ดา้นสงัคม 

3. ดา้นเหตุผลส่วนตวั 

4. ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ดา้นการพฒันาตนเอง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

     1. เพศ 

     2. อาย ุ

     3. รายได ้

     4. อาชีพ 
การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง 



วธิีดําเนินการวจิยั 

1. ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงจาํนวนกลุ่มตวัอย่างคือ 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2565 จาํนวน 68,933 คน และไดท้าํการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ผลท่ีไดคื้อ 978 

เพ่ือความสะดวกในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 คน โดยไดแ้บ่ง

แบบสอบถามเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้และอาชีพ 

 ตอนท่ี 2 แรงจูงใจท่ีส่งผลการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี 

ประกอบดว้ย ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นสงัคม ดา้นเหตุผลส่วนตวั ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และดา้นการ

พฒันาตนเอง โดยคาํถามมีแบบมาตรวดั 5 ระดบั (Likert Scale) ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ

นอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง ส่วนกลาง ไดแ้ก่ การตดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทหรือไม่ 

 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น 

 หลงัจากทาํนั้น ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวน 30 คน ซ่ึงไม่ได้

นํามารวมกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในคร้ังน้ี และนําข้อมูลท่ีได้มาใช้วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามดว้ยการหาค่าความเช่ือมัน่แบบครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดว้ยโปรแกรม 

SPSS โดยค่าความเช่ือมัน่ควรมีค่ามากกว่า 0.70 แบบสอบถามจึงจะมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงผลคือแต่ละหัวขอ้

คาํถามมีค่าอยูใ่นช่วงระหว่าง 0.749 – 0.905 และ เม่ือนาํทุกหัวขอ้คาํถามมาทดสอบรวมกนัจะทาํให้มีค่าท่ี 

0.918 ซ่ึงมากกว่า 0.70 

2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปกระจายแก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดจาํนวน 400 คน 

3.ผูว้ิจยันาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ผา่นโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดย

นาํสถิติมาใชว้ิเคราะห์ ดงัน้ี 



3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี(Frequency) และร้อยละ

(Percentage) 

3.2 การวิเคราะห์แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

3.3 วิเคราะห์การตดัศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ส่วนกลาง โดยนาํมาทาํการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

3.4 วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความแตกต่างหรือไม่แตกต่างกนัระหว่างตวัแปร 

โดยใช้ T-test และ One-Way ANOVA และค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การคาํนวณค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั (Pearson Product – Moment Correlation Coefficients)   

ผลการวจิยั 

ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัต่อไปน้ี 

 ปัจจยัส่วนบุคคล  ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบถามพบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.75 อาย ุ21 – 25 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 54.25 รายได ้15,001 – 17,500 บาท มีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.75 และอาชีพรับจา้ง

อิสระ มีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32 

 แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง  ผลจากการวิเคราะห์ของผูต้อบแบบถามพบว่า 

 1. ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.23  

เม่ือพิจารณาขอ้มูลในแต่ละขอ้ พบว่า สร้างโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งให้สูงข้ึน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.35 

มีระดบัความดว้ยเห็นมากท่ีสุด 



2. ดา้นสงัคม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาโท ดา้นสงัคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.84 เม่ือพิจารณาขอ้มูลในแต่ละขอ้ พบว่า ทาํ

ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กบัผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.19 มีระดบัความเห็นดว้ย

มาก  

3. ดา้นเหตุผลส่วนตวั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ

ในระดบัปริญญาโท ดา้นเหตุผลส่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.13 เม่ือพิจารณาขอ้มูลใน

แต่ละขอ้ พบว่า เลง็เห็นความสาํคญัของการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึน มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.29 มีระดบัความเห็น

ดว้ยมากท่ีสุด  

4. ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.46 เม่ือ

พิจารณาขอ้มูลในแต่ละขอ้ พบว่า ตดัสินใจท่ีศึกษาต่อดว้ยตนเอง มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.14 มีระดบัความเห็น

ดว้ยมาก  

5. ดา้นการพฒันาตนเอง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาโท ดา้นการพฒันาตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.26 เม่ือพิจารณา

ขอ้มูลในแต่ละขอ้ พบว่า นาํความรู้ไปประกอบอาชีพไดห้ลากหลายมากข้ึน มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.35 มี

ระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

6. แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง รวมทั้งหมด 5 ดา้นขา้งตน้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามแรงจูงใจท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง 

จาํนวน 400 คน มีระดบัความเห็นต่อ แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจต่อในระดบัปริญญาโท โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.99 เม่ือนําแต่ละด้านมาแจกแจงตามลาํดับจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดพบว่ามี

รายละเอียดดงัน้ี ดา้นการพฒันาตนเอง มีค่าเฉล่ียท่ี 4.26 ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 

มีค่าเฉล่ียท่ี 4.23 ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ดา้นเหตุผลส่วนตวั มีค่าเฉล่ียท่ี 4.13 ระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นสังคม 

มีค่าเฉล่ียท่ี 3.84 ระดบัเห็นดว้ยมาก และดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.46 ระดบัเห็นดว้ยมาก 

การตัดสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ส่วนกลาง 



1. การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ส่วนกลาง จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปผล พบว่า ตดัสินใจศึกษาต่อมีมากกว่าตดัสินในไม่ศึกษาต่อ โดยการ

ตดัสินใจศึกษาต่อมีจาํนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 การตดัสินใจไม่ศึกษามีจาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อย

ละ 36.25 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง ต่างกนั 

พบว่า อาย ุรายได ้อาชีพ มีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และปัจจยัส่วยบุคคลท่ีไม่มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ เพศ 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ผลการการวิเคราะห์แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง ดว้ยการ

ใช้การคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation 

Coefficients) พบว่า แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นเหตุผลส่วนตวั และดา้นการพฒันาตนเอง 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง สามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อใน

ระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง ต่างกนั 

จากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ี 4 ดา้น ได ้แก่ เพศ อายุ รายได ้อาชีพ มีทั้งแตกต่างและไม่

แตกต่าง โดยปัจจยัท่ีมีความแตกต่าง ไดแ้ก่ อาย ุรายได ้และอาชีพ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความแตกต่าง ไดแ้ก่ เพศ 



โดยเพศท่ีแตกต่างไม่ทาํให้แรงจูงใจในการตดัสินในใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทไม่แตกต่าง 

เพราะการศึกษาในปัจจุบนัไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงต่างให้ความสาํคญัไม่

แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวกนกวรรณ สุวรรณที (2555) เร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทระหว่างในประเทศกับต่างประเทศในหลักสูตร

บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) กรณีศึกษา: นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุรายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัทาํใหแ้รงจูงใจในการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาโทแตกต่าง เพราะ อายุ ท่ีมากอาจส่งผลให้ต่อการรับรู้บทเรียนเวลาศึกษาส่วนอายุท่ีน้อยอาจ

ตดัสินใจท่ีจะตอ้งทาํงานเพ่ือหาประสบการณ์ก่อนโดยแต่ละบุคคลในช่วงอายุมีแรงจูงใจต่างกนั รายไดท่ี้

แตกต่างส่งผลต่อการตดัสินใจดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ เพราะตอ้งการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนหรือนาํ

วุฒิการศึกษาไปสมคัรงานในตาํแหน่งเงินเดือนท่ีสูงข้ึนเป็นตน้ โดยแต่ละคนมีเป้าหมายและความตอ้งการ

ดา้นรายได้ท่ีต่างกนัจึงทาํให้แรงจูงใจต่างกนั  และอาชีพท่ีแตกต่างส่งผลต่อการแรงจูงใจในการตอ้งการ

พฒันาทกัษะของตนใหสู้งข้ึน หรือการตามความตอ้งการของแต่บุคคล อาชีพท่ีแตกต่างกนัจึงทาํใหแ้รงจูงใจ

ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของนักศึกษาปริญญา

ตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของ

นกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง 

จากการวิจยัพบว่าจากแรงจูงใจทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นสงัคม ดา้นเหตุผล

ส่วนตวั ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และดา้นการพฒันาตนเอง มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาโท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อยู ่3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ ดา้นเหตุผล

ส่วนตวั และดา้นการพฒันาตนเอง โดยดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ มีค่าสมัประสิทธ์ิสัมพนัธ์ท่ี -0.133 มี

ความสมัพนัธใ์นเชิงลบกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ดา้นเหตุผลส่วนตวั มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สัมพนัธ์ท่ี -0.296 มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกับการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท  และด้านการ

พฒันาตนเอง มีค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธท่ี์ -0.239 มีความสมัพนัธใ์นเชิงลบกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาโท 

ข้อเสนอแนะ 



 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ส่วนกลาง ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. มหาวิทยาลยัมีการออกแบบหลกัสูตรให้ตรงกบัแรงจูงใจของนักศึกษา เพ่ือโน้มน้าวและชกัจูง

นกัศึกษาปริญญาตรี ใหศึ้กษาต่อในระดบัปริญญาโทหรือสูงข้ึน  

 2. ทาํให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และเขา้ใจว่าการศึกษาสามารถพฒันา

คุณภาพชีวิตความเป็นอยูแ่ละสร้างความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานได ้

5.3.1 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งใหก้วา้งข้ึน โดยครบคลุมนกัศึกษาปริญญาตรีไปถึงส่วนภูมิภาค เพ่ือ

จะไดท้ราบถึงแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทในดา้นต่างๆไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาแรงจูงใจของนกัศึกษาปริญญาโทท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก 
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