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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัย
นครราชสีมา และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา โดย
จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้ง
นี้คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 จํานวน 
155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประมวลผล โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค่าสถิติ t-test  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยนครราชสีมา มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านการประกอบอาชีพ และด้านสถาบัน ตามลําดับ 

2. นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยนครราชสีมา ท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายได้ และหลักสูตรที่เข้าศึกษาต่อต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ไม่แตกต่างกัน
  
Abstract   

The purposes of this research were to study motivation factors of master’s degree students to 
pursue a study at Nakhon Ratchasima College and compare motivation factors of master’s degree students 
to pursue a study at Nakhon Ratchasima College classified by personal characteristics. This research was 
survey research. The sample comprised 155 master’s degree students of school years 2013 and 2014.The 
data were computational analyzed through mean Standard Deviation, and t-test. 

Findings revealed that; 
 1. The opinion of students to pursue a study at Nakhon Ratchasima College in overall and in social 
an economic, personal reasons, occupational reasons and institutional prospects were at a high level. 

2. Comparative the opinion of students classified by gender, age, status, occupation, income and 
program of study were no significant.  
Keywords:  Motivation Factors, Master’s Degree Students. 
 
บทนํา 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีพลังงาน และ 
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สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา เช่น การเปลี่ยนแปลง
เพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมของ
ความเป็นวัตถุนิยม สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ปัญหาวิกฤติด้านพลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีก่อให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมาก ดังนั้น อุดมศึกษา
ไทยในช่วงปี 2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ท่ีตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติ 
และชี้นําการพัฒนาอย่างย่ังยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานสามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเอง และเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ รวมทั้ง พัฒนาทรัพยากร์บุคคลให้เป็นมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการ
จัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต 
และการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของประเทศไทย ท้ังนี้ โดย
อาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกซ่ึงมีกลยุทธ์ต่างๆ และพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ขับเคลื่อน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554: ก) 

การศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพเหมาะสม และมีคุณสมบุติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้กําลังของประเทศ 
การศึกษาจึงหมายถึง การเจริญงอกงาม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน 
คือสติปัญญา อารมณ์และสังคม ถ้าประเทศใดประชากรมีการศึกษาสูง ประเทศนั้นก็จะมีกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถเพิ่มรายได้ต่อบุคคลให้สูงขึ้น (นรินทร์  สังข์รักษา, 2552: บทนํา)   
 การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงต่อสังคม เป็นการจัดการศึกษามีมุ่งมั่นพัฒนาความเจริญ
งอกงามทางสติปัญญาและความคิดเพื่อพัฒนาประเทศและมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความ
เข้าใจศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตอันมีคุณค่าแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการเน้นในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณค่าทางวิชาการและวิชาชีพ จึงเป็นภารกิจหลักท่ีทุกมหาวิทยาลัยพึงตระหนักและให้
ความสําคัญอย่างจริงจังต่อเนื่องเสมอมา นอกจากนั้นยังจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลิตบุคคลท่ีมีวิชาชีพ
ระดับสูง และเพื่อการวิจัย เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้วิทยาการใหม่ๆ 
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนฝึกฝนให้รู้จักวิเคราะห์ และนําเอาผลงานวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ใน
สังคม การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆและการถ่ายทอดวัฒนธรรม ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีให้แก่ 
นิสิต นักศึกษา เพื่อจะได้ถ่ายทอดต่อไปยังประชาชนและสังคม (นิธิมา สังคหะ, 2547: 2)  

การศึกษาระดับมหาบัณฑิตมีความสําคัญ และจําเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาคนหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เนื่องจากบุคคลท่ีจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจะสามารถนําความรู้ความสามารถ ไปพัฒนาตนเองและความเป็นผู้นํา
ในสังคมได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการเป็นผู้นําในด้านความรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา ซ่ึงการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจะให้การศึกษาในเชิงของการค้นคว้าวิจัยและการเสาะแสวงหาความรู้อย่างลึกซ้ึง
เฉพาะด้านซ่ึงเป็นการแสวงหาความจริงทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นนักวิชาการ และมีวิชาชีพชั้นสูงที่จะเป็น
กําลังสําคัญในการส่งเสริมและการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสม ปัจจุบัน การศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต ได้รับความสนใจจากบุคคลท่ัวไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
พนักงานองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากต่างก็ตระหนักว่าการมีโอกาสได้ศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น
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ย่อมจะเป็นแนวทางที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเป็นเกียรติประวัติต่อตนเองและองค์กรหรือหน่วยงาน 
อีกท้ังตัวองค์กรต่างๆ ก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้มีความแข็งแกร่งมาก
ย่ิงขึ้น (อโนทัย พึ่งทองหล่อ, 2543: 1) นอกจากนี้นักศึกษายังต้องการความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นเพื่อนําเอา
ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้า และความมั่นคงในชีวิต
ราชการ บางคนอาจมีความมุ่งหวังเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมความมีชื่อเสียง เกียรติยศ และยังมีเหตุผลอื่น ๆ อีก
มากท่ีแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของแต่ละคนล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างย่ิง เพราะนักศึกษา
จํานวนมากลาศึกษาต่อในภาคปกติหรือศึกษาในระบบพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือตอนเย็น บางคนเป็นข้าราชการ
ระดับสูง แต่ทุกคนที่มาศึกษาต่อต้องมาใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาเท่าเทียมกัน ต้องมีความต้ังใจขยันหมั่นเพียร และอดทนให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีได้มุ่งหวังไว้ (ทองหล่อ นาคหอม, 2535: 1) 

 การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนอาจมีเหตุผลแรงจูงใจหรือความต้องการแตกต่าง
กันออกไป ดังนั้น การเข้าศึกษาในระดับนี้จึงต้องเกิดจากแรงจูงใจ ซ่ึงผู้เรียนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และความ
ต้องการของผู้เรียนแต่ละคนที่จะนําความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ตลอดจนการทํางานของตนเอง แรงจูงใจ 
(Motivation) ของนักศึกษาท่ีศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา นั้นมีเหตุผลแตกต่างกันไป (วิจิตร ศรีสะอ้าน, 2549 : 12) 
เนื่องจาก มนุษย์มีแรงจูงใจ 2 อย่าง คือ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นภาวะที่บุคคลต้องการที่กระทํา
หรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอก เช่น ต้องการเรียนเพื่อต้องการความรู้ ความชํานาญ 
หรือมีความอยากรู้อยากเห็น และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นสิ่งที่กระตุ้นภายนอก เช่น สิ่งของ
เกียรติยศ ปริญญาบัตร ความเจริญก้าวหน้าซ่ึงเป็นสิ่งที่มนุษย์มีความต้องการที่จะต้องแสวงหาในสิ่งเหล่านั้น ส่วนความ
ต้องการ (Needs) มนุษย์มีความต้องการมากมายหลายอย่างจนไม่มีขอบเขตจํากัด ซ่ึงทั้งความต้องการที่เกิดจาก
ความคิดคํานึง ความต้องการด้านจิตใจ หรือความต้องการทางกาย ซ่ึงเป็นความต้องการที่ขาดมิได้ (อารีย์ พันธ์มณี, 
2546: 181) 

วิทยาลัยนครราชสีมาเป็นสถาบันการศึกษาท่ีจะตั้งขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีกอปรไปด้วย
คุณธรรม อันได้แก่ จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัยในการทํางาน ตลอดจน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม และ
เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาชีพ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ สภาพสังคม มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล อีกท้ังมหาวิทยาลัยยังส่งเสริม สนับสนุนและทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงส่งเสริมให้สถาบัน
เป็นศูนย์กลางในการ เรียนรู้ การค้นคว้า วิจัย ในศาสตร์สาขาต่างๆ อันจะนํามาซ่ึงความร่วมมือกับองค์กร ท้ังในและ
ต่างประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดท้ังใน ด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริการสังคม วิทยาลัย
นครราชสีมา จัดการศึกษาให้เกิดความ เป็นเลิศและความสากล เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถเป็นทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นกําลังสําคัญของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการแข่งขันระหว่างประชาคม นอกจากนั้นยังเน้นการสร้าง
คุณธรรม และจริยธรรมในจิตใจของนักศึกษา โดยมุ่งให้นักศึกษายึดถือเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตควบคู่ไปกับ
การศึกษา เพื่อหล่อหลอม และเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มีคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก และเป็นตัวอย่าง
รวมท้ังเป็นผู้นําท่ีดีในการชี้นําสังคมไทย ให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความ 
เจริญรุ่งเรืองได้ในที่สุด โดยทางวิทยาลัยได้นําเอาความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีทุกรูปแบบมาใช้ ท้ังนี้เพื่อให้สาขาวิชาที่
เปิดสอนและระบบ การบริหารจัดการของวิทยาลัยนครราชสีมา มีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศซึ่งจะ
เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักศึกษา และบัณฑิต ในการที่จะไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ท้ังในและต่างประเทศรวมถึง 
สามารถนําความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ดังปรัชญาของวิทยาลัยท่ีว่า “เรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนา” (วิทยาลัย
นครราชสีมา, 2556 : ออนไลน์)  
 ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัย
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นครราชสีมา ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นลักษณะและแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษา ซ่ึงจะ
นําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับมหาวิทยาลัยในการวางแผนจัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ซ่ึงคําตอบที่จะได้จากการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จะพิจารณาถึงเหตุผลท่ีทําให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
และสามารถใช้ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น 
  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 

จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2556-2557 จํานวน 

263 คน (วิทยาลัยนครราชสีมา, 2557) 
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนครราชสีมา เนื่องจากทราบขนาดข้อมูลประชากรที่แน่นอน 

ผู้วิจัยจึงสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยกําหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างตาม
ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี และมอร์แกน (Krejcie;& Morgan, 1970) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 155 คน                  
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ขั้นตอนในการ
สร้างเครื่องมือ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และวารสารที่มีความเก่ียวข้องกับตัวแปรของเรื่องที่ทําการ
วิจัย 

2. ศึกษาความมุ่งหมายของการวิจัย และกรอบแนวคิด 
3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) สําหรับ

สร้างแบบสอบถามให้มีความครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยท้ังหมด  
มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามมีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-list) แบ่งเป็น 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และหลักสูตรที่เข้าศึกษาต่อ 
    ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับแรงจูงใจในวิจัยต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัย

นครราชสีมา ให้เลือกตอบเป็นแบบปลายปิด ประกอบด้วย   
1. ด้านสถาบัน   จํานวน   15  ข้อ 
2. ด้านการประกอบอาชีพ  จํานวน     5  ข้อ 
3. ด้านเหตุผลส่วนตัว  จํานวน     5  ข้อ 
4. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ  จํานวน     5  ข้อ 
  รวม  จํานวน   30  ข้อ 
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ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบ ถาม
พิจารณาว่าข้อความในแต่ละข้ออยู่ในระดับใด คือ 5,4,3,2 และ 1 และเรียงลําดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นใช้สูตรการคํานวณช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น(Best,1981:1) ดังนี้ 
     ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  ข้อมูลท่ีมีค่าสูงสุด – ข้อมูลท่ีมีค่าตํ่าสุด 

                                                       จํานวนชั้น 
                  =  5-1   = 0.80 (เริ่มจากชั้นต่ําสุด) 
                         5   

จากนั้นนํามาเทียบกับเกณฑ์ค่าคะแนนโดยกําหนดความหมายดังนี้ 
            ค่าคะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด    
           ค่าคะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมาก  
            ค่าคะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับเห็นด้วยปานกลาง 
            ค่าคะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อย 
            ค่าคะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา 
วิทยาลัยนครราชสีมา    

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา    วิทยาลัยนครราชสีมา 
รายด้าน และรายข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านสถาบัน 2) ด้านการประกอบอาชีพ  3) ด้านเหตุ ผลส่วนตัว และ 4) ด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก ( X = 3.97) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา 
วิทยาลัยนครราชสีมา อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสังคมและ

เศรษฐกิจ ( X = 4.12) ด้านเหตุผลส่วนตัว ( X = 4.02) ด้านการประกอบอาชีพ ( X = 3.90) และด้านสถาบัน      

( X = 3.85) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    1.1 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ด้านการประกอบอาชีพ 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ เพื่อนําความรู้ไปใช้ในการทํางาน ( X = 4.19) ต้องการเรียนเพื่อนําไป
ประกอบอาชีพที่ม่ันคง ( X = 4.18) ต้องการคุณวุฒิทางการศึกษา ( X = 4.17) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ( X = 3.00) 

    1.2 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ด้านการประกอบอาชีพ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ( X = 4.19) เพื่อนําความรู้ไป
ใช้ในการทํางาน ( X = 4.18) ต้องการคุณวุฒิทางการศึกษา ( X = 4.17) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เพื่อโอกาส
ในการหางานใหม่ ( X = 3.00) 

    1.3 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ด้านเหตุผลส่วนตัว โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลําดับคะแนน
เฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ ต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม ( X = 4.20) เพิ่มความมั่นใจในการทํางานและ
ดํารงอยู่ในสังคม ( X = 4.19) ต้องการสร้างความภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัว ( X = 4.17) ส่วนข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ( X = 3.76) 

    1.4 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียง
ตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในด้านค่าบํารุงการศึกษาไม่สูงเกินไป ( X = 4.20) 
เมื่อศึกษาต่อจะมีโอกาสเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น ( X = 4.19) เมื่อศึกษาต่อจะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา ( X = 4.11) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือเมื่อศึกษาต่อจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง     
( X = 4.05) 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา 
วิทยาลัยนครราชสีมา ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ด้าน
อื่นไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา 
วิทยาลัยนครราชสีมา ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ด้าน
อื่นไม่แตกต่างกัน 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา 
วิทยาลัยนครราชสีมา ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน
พบว่า ด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา 
วิทยาลัยนครราชสีมา ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า 
ด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 

6. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา 
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วิทยาลัยนครราชสีมา ท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า 
ด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 

7. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา 
วิทยาลัยนครราชสีมา ท่ีมีหลักสูตรที่เข้าศึกษาต่อแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบ
รายด้านพบว่า ด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัย
นครราชสีมา พบประเด็นที่น่าสนใจ ผู้วิจัยนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยนครราชสีมา อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านการประกอบอาชีพ และด้านสถาบัน ตามลําดับ 

จากผลการวิจัยอาจเป็นไปได้ว่านักศึกษาระดับมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา มีความพยายามจะพัฒนา
ตัวเอง เพราะปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีทําให้บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวมเร็ว 
ทําเกิดให้การแข่งขันค่อนข้างสูง การได้พัฒนาตัวเองจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถนําให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จในหน้าท่ี
การงานได้ จะทําให้ชีวิตเป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์ จึงมีส่วนให้บุคคลมีแรงจูงใจ และการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษามากย่ิงขึ้น และแต่ละคนอาจมีเหตุผล มีแรงจูงใจแตกต่างกันไป เช่น ต้องการได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพื่อนําไปพัฒนางานในหน้าท่ีให้เจริญก้าวหน้า ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา เพื่อนําไป
ประกอบการแสวงหาความก้าวหน้า และความมั่นคงในชีวิต บางคนอาจมีความมุ่งหวังเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
และความมีชื่อเสียงเกียรติยศ และนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนครราชสีมา อาจเห็นว่าการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
มีผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน จึงมีส่วนให้แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สตินเลย์ (Steinley, 1996: 478) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในวิจัยเพิ่มเติมของ
นักศึกษาในอัลเบอร์ต้าเหนือ (Northern Alberta) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อมีแรงจูงใจเพื่อเพิ่มพูน
วุฒิของตน สําหรับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและต้องการปรับสถานภาพทางสังคม นอกจากนี้มีแรงจูงใจด้าน
ความต้องการยกฐานะทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ปรับปรุงการศึกษา ด้านชุมชนและความเห็นส่วนบุคคลมีส่วนในการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัสฌา บุญชัยยะ (2551: 4-5) ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  แรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทําตามความต้องการของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านสถาบัน ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัมพิกา หล่อหลอม (2546 : 73 ) ศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลของนิสิตในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ภาควิชาธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ด้านการประกอบอาชีพเป็นเหตุผลในการ
ตัดสินใจศึกษาอยู่ในระดับมาก  

สอดคล้องกับแนวคิดของ พจน์ สะเพียรชัย (2526 : 8) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการศึกษาระดับต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาว่านับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้นตามลําดับ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความต้องการของผู้เรียน 
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ส่วนหนึ่งมาจากค่านิยมในปริญญา และอีกส่วนหนึ่งมาจากการมีและไม่มีงานทําซ่ึงจากการพิจารณาการศึกษาท่ีผ่าน ๆ 
มาปรากฏชัดอย่างหนึ่งคือ การศึกษาได้รับการยอมรับให้เป็นปัจจัยพื้นฐานอีกประการหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตเป็นชีวิตท่ี
สมบูรณ์ เช่นเดียวกับปัจจัยด้านอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เมื่อทุกคนเห็นคุณค่าและความสําคัญของการศึกษา
เช่นนี้ ทุกคนจึงต้องการใฝ่หา สอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ แสงสุข และคณะ (2544: 16) ได้กล่าวว่า เหตุจูงใจให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ามาเรียนนั้น เหตุจูงใจด้านการประกอบอาชีพเป็นเหตุผลท่ีสําคัญที่สุด เพราะจะมีผลต่อ
การเพิ่มศักยภาพในการทํางาน ท้ังนี้ เนื่องจากนักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ใหญ่ท่ีทํางานแล้ว 
ฉะนั้นการศึกษาต่อระดับปริญญาโทจึงมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน สอดคล้องกับผลวิจัยของ 
สถาบันการศึกษาผู้ใหญ่แห่งชาติของประเทศอังกฤษ หรือ NIAE (National Institute for Adult Education, 1970) 
พบว่า เหตุผลท่ีผู้ใหญ่เข้าเรียนมี ดังนี้ 1) เหตุผลจูงใจด้านอาชีพ (Vocational Motives) เป็นเหตุผลท่ีสําคัญและ
ชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ใหญ่วัยต้น หรือคนหนุ่มสาวมาเข้าเรียน เพราะต้องการพัฒนาตัวเองทั้งด้านอาชีพและ
ด้านความรู้ เพื่อจะได้หางานง่ายขึ้น ประกอบอาชีพได้ดีขึ้น ได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง หรือเพื่อให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น เป็นต้น 2) เพื่อพัฒนาตนเอง (Self-Development) เหตุผลข้อนี้มีความชัดเจนน้อยกว่าข้อแรกเช่น ต้องการ
เพิ่มพูนความรู้ ขยายโลกทรรศน์ หรือสนใจวิชาการแขนงหนึ่งแขนงใดโดยเฉพาะเรียนเพื่อยกระดับความรู้ของตน 3) 
เพื่อนําความรู้ไปปรับปรุงตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น (Captive Wives) เป็นเหตุผลสําคัญประการหนึ่งในสังคมใน
เมือง โดยเฉพาะแม่บ้านที่ไม่ได้ทํางานนอกบ้าน ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเอง และเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ใน
ครอบครัว มักใช้เวลาว่างในช่วงเวลากลางวันเข้าเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ เช่น เรียนทําอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า เรียนภาษา
ศิลปะแขนงต่าง ๆ เป็นต้น 4) เหตุจูงใจทางสังคม (Social Motives) นับว่าเป็นเหตุผลสําคัญอย่างหนึ่งโดยต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมเนื่องจากต้องการตามให้ทันคนอื่น ไม่อยากล้าหลัง ขจัดความเหงา บางรายบอกว่าเข้าเรียน เพราะหวังว่า
จะพบชายในฝัน หรือหญิงในฝัน บางคนเข้าเรียนตามพรรคพวกเพราะเพื่อนชวน หรือเพราะมีเวลาว่างในช่วงนั้นพอดี 
และ 5) เหตุผลอื่น เช่น สนใจกิจกรรมนั้นโดยเฉพาะ บางคนเห็นว่าเพราะมีโปรแกรมนั้นเปิดสอนอยู่ใกล้ ๆ บ้าน 
นอกจากนี้ก็เข้าเรียนเพราะความจําเป็นขึ้นมาในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต เช่น ในช่วงผู้ใหญ่วัยต้นต้องการรู้เรื่องการ
ตกแต่งบ้าน การเลี้ยงลูก พัฒนาอาชีพ ในวัยกลางคนต้องการใช้เวลาว่าต้องการเข้าใจเรื่องของวัยรุ่นเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล ในวัยสูงอายุมักจะเกี่ยวกับการปรับตัวเม่ือปลดเกษียณ เพื่อรักษาสุขภาพต้องการใช้เวลา
ว่างค้นหาสัจธรรมของชีวิต เป็นต้น 

ผลวิจัยครั้งนี้ในภาพรวมชี้ให้เห็นว่าการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตเป็นการศึกษาของผู้ใหญ่ ท่ีมีผลมาจาก
แรงจูงใจภายนอกบางชนิด เช่น งานที่ดีกว่า การได้รับความดีความชอบในตําแหน่งที่สูงขึ้น เงินเดือนสูงขึ้น เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามแรงจูงใจที่มีผลให้ผู้ใหญ่ต้องสนองได้ดีกว่าแรงจูงใจภายนอก ก็คือแรงจูงใจภายใน เช่น ความปรารถนาที่
จะเพิ่มคุณค่าในตนเอง การได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้น คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ความพึงพอใจในอาชีพการงานที่
สูงขึ้น จะเห็นได้จากงานวิจัยของ มอร์สเตน และสมาร์ท (Morstain;& Smart. 1974: 83 – 98) ได้ศึกษาสาเหตุการ
เข้าเรียนต่อของผู้ใหญ่โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 626 คน ผู้เรียนแต่ละคนเรียนสําเร็จหลักสูตร (Educational 
Participation) และให้เรียงลําดับเหตุการณ์เข้าร่วมประชุมกิจกรรมทางการศึกษาท่ีเป็นไปได้ 48 ข้อ ผลการวิเคราะห์
ปรากฏว่า เกินกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่าไม่ได้คิดจุดประสงค์ 9 % ตอบว่าเพื่อให้รู้จักสร้างหรือปรับปรุง
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อีก 9 % มาเรียนเพื่อจะหนีกิจวัตรประจําวันอีก 6% หนี
ความน่าเบื่อจากชีวิตประจําวัน จากงานวิจัยของ  คาร์เตอร์ (Carter, 1993: 774-A) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษา
ต่อปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ท่ีมหาวิทยาลัยเท็มเพิล (Temple University) เมืองเพนซิลวาเนีย 
(Pennsylvania) พบว่า มีแรงจูงใจ 6 ประการ ในการเข้าศึกษาต่อ คือ 1) ความต้ังใจส่วนตัว 2) ความต้องการได้รับ
การยอมรับ 3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 4) ความสะดวกสบาย 5) ด้านสถานะทางการศึกษา และ 6) การคิดหวัง
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ด้านอาชีพ และจากงานวิจัยของ เพตติ (Pettit, 1994: 1486) ได้ศึกษาถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
เพิ่มเติมของทหารในกองทัพอเมริกา ท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีท่ี Fort McClellan รัฐAlabama ในช่วงนอก
เวลาราชการผลของการศึกษา พบว่า ผู้ท่ีศึกษาต่อส่วนมากเป็นทหารระดับชั้นผู้น้อยซ่ึงแสดงว่าหน่วยงานสนับสนุนให้
ทหารชั้นผู้น้อยได้มีโอกาสหาความรู้เพิ่มเติม ผู้ท่ีรับราชการทหารมาตั้งแต่ 7-30 ปี มีแรงจูงใจที่จะศึกษาต่อ เพื่อเพิ่ม
ความรู้และนําไปใช้ได้หลังจากเกษียณอายุส่วนผู้รับราชการทหารมาระหว่าง 7-15 ปี มีแรงจูงใจเพื่อนําความรู้ไปปรับ
ตําแหน่งให้สูงขึ้น นอกจากนี้มีทหารบางส่วนเห็นว่า การศึกษาเพิ่มเป็นหน้าท่ีอย่างอย่างหนึ่งที่ต้องปฏิบัติเท่านั้น 
ในขณะที่ทหารส่วนน้อยมีแรงจูงใจเพราะกลัวความไม่ม่ันคงในหน้าท่ีการงาน 

2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ท่ีมี
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และหลักสูตรที่เข้าศึกษาต่อ แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน 
เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนครราชสีมา ท้ังหมด หรือส่วนใหญ่น่าจะมีแรงจูงใจไป
ในทิศทางเดียวกันไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเห็นว่าการเข้ามาศึกษาต่อ เพราะต้องการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง และต้องการมีประสบการณ์ให้มากย่ิงขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ต้องการมีความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนมีความรู้ให้มากย่ิงขึ้น เพราะ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วจะ
กลายเป็นผู้ล้าหลัง นอกจากนี้ผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตยังเป็นที่ยอมรับของสังคม ส่งผลต่อความก้าวหน้าใน
การทํางานในอนาคตต่อไป จากท่ีกล่าวมามีส่วนให้แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และหลักสูตรที่เข้าศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และหลักสูตรที่เข้าศึกษาต่อใดๆ ก็ตาม ส่วนใหญ่จะให้
ความสําคัญในการศึกษาต่อ เนื่องจากสังคมในปัจจุบันให้การยอมรับกับผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับสูงเป็นอย่างมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ ทองอยู่ (2542: 5) ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อเนื่องของข้าราชการ 
สาย ข และ สาย ค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อเนื่องของข้าราชการสาย ข และ 
สาย ค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อเนื่องระหว่างข้าราชการ สาย ข 
และสาย ค พบว่า ข้าราชการทั้ง 2 สาย มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน เปรียบเทียบแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อเนื่องของข้าราชการ สาย ข ตามตัวแปร เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ระดับการศึกษา 
และระดับตําแหน่ง (ซี) พบว่าไม่แตกต่างกัน ข้าราชการสาย ค ท่ีมีอายุ ระยะการปฏิบัติงานในหน่วยงานและระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน ข้าราชการ สาย ค ท่ีมีเพศ และระดับตําแหน่ง 
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ควรแสวงหาความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ในการพัฒนาด้านวิชาการ ควรพัฒนาแหล่งค้นคว้า 

ข้อมูลท่ีทันสมัย รวมทั้งคณาจารย์จะต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเทคนิคการสอนที่ดี มีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมืออุปกรณ์ การเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมท้ังควรพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน หลักสูตรการเรียนจะต้องมีความหลากหลาย ได้รับมาตรฐาน และหลักสูตรตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานเกิดประโยชน์ได้จริง     

1.2 รูปแบบการจัดการศึกษาควรเน้นให้มหาบัณฑิต สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การทํางาน 
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1.3 ควรสร้างแรงจูงใจและนําเสนอโอกาสของผู้สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต จะเป็นผู้ท่ีมี 
โอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น  

1.4 การเข้ารับการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง กล่าวคือ ควรส่งเสริม  
พัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับการทํางานได้ทุกสายอาชีพ เพิ่มทักษะ
ในการทาํงานได้หลากหลายมากขึ้น การเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษานั้นๆ ให้มากขึ้น โดยได้
มีอาชีพการงานที่ดีขึ้น และเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้ได้มีการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง เพิ่มเงินเดือน 
หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนสายงานในการประกอบอาชีพ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กับแรงจูงใจในการศึกษา 

ต่อระดับบัณฑิคศึกษา 
2.3 ควรมีวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับความคาดหวังของนักศึกษาท่ีจะได้รับก่อนเข้าศึกษา และหลังสําเร็จ 

การศึกษาไปแล้ว 
            2.4 ควรวิจัยปัญหา อุปสรรค และความต้องการของคณาจารย์ และนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ 

เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
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