
รายงานการวิจัย 
 

ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศกึษาต่อและแนวทางการพฒันาหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศลิปากร 
Motivated Factors in Selection to Study and Guideline to Develop for 

Graduated Program in Educational Administration, Faculty of Education, 

Silapakorn University 

 

 
โดย 

สายสุดา  เตียเจรญิ 

Saisuda Tiacharoen 

ภาควชิาการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยนีไ้ด้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ปี พ.ศ. 2557 

 



กติติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และได้รับความอนุเคราะห์จาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

ขอขอบคุณนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ก าลังศึกษาอยู่และส าเร็จการศึกษาแล้วที่ให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้การสัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลมาสรุปผลในการวิจัยครั้งนี ้

ขอบคุณอาจารย์ ดร. ส าเริง อ่อนสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์ ที่ให้

เกียรติเข้าร่วมในการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. นพดล  เจนอักษร ที่ให้

ความกรุณาเป็นที่ปรึกษาในการท าวิจัยในครั้งนี้ 

 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณ นายคมกฤช เตียเจริญ  เด็กชายปณวัตร เตียเจริญ คุณแม่มลฑา 

บุญวิเศษ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาของการ

ด าเนินการวิจัย คุณค่าอันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู 

อาจารย์ ญาตมิิตร และครอบครัว ตลอดจนผู้มคีุณูปการตอ่ผูว้ิจัยทุกท่าน 

 

 

นางสายสุดา เตียเจรญิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



ชื่องานวิจัย  การศึกษาปัจจัยจูงใจในการเลือกเขา้ศึกษาต่อและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ชื่อผู้วิจัย  อาจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ  

สังกัด  ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปีท่ีด าเนินการวิจัย ป ีพ.ศ. 2556 

ค าส าคัญ ปัจจัยจูงใจ / การเลือกเขา้ศึกษาต่อ  
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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
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ศิลปากร จ าแนกตามระดับการศึกษาของนักศึกษา 3) เปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ าแนกตามกลุ่ม

นักศึกษา และ 4) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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เอกที่ก าลังศึกษาอยู่และส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์คา่ที และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการศึกษา พบว่า 
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2. การเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นักศึกษาปริญญาโท

และปรญิญาเอกมีความคดิเห็นต่อในด้านปัจจัยจูงใจภายในและปัจจัยจูงใจภายนอกไม่แตกต่างกัน  

3. การเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ าแนกตามกลุ่มนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษา

กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีความคิดเห็นในการเลือกเข้าศึกษาต่อในด้านปัจจัยจูงใจภายใน แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

4. แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นปัจจัยจูงใจภายนอก เช่น การรักษาคุณภาพของนักศึกษา การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

การเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

เป็นต้น 
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Abstract 
 

 These research objective were to (1) determine motivated factors in selection to study on 

graduated program in Educational Administration, Faculty of Education, Silpakorn University, (2) compare 

between Master Program’s student and PhD. Program’s student with motivated factors in selection to 

study on graduated program in Educational Administration, Faculty of Education, Silpakorn University, (3) 

compare between enrolled student and graduated student with  motivated factors in selection to study 

on graduated program in Educational Administration, Faculty of Education, Silpakorn University, and (4) 

find the guideline to develop the graduated program in Educational Administration, Faculty of Education, 

Silpakorn University. The samples are 274 Master Program’s student and PhD. Program’s student that 

enrolled and graduated in 2003 to 2012. The instruments used in the research include: (1) the semi-

structured interviews, and (2) the opinionnaires, Quantitative data were analyzed by using frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and t-test. Qualitative data were processed by content analysis. 
 

 The research findings revealed that: 

1. The internal and external motivated factors in selection to study on graduated program in 

Educational Administration, Faculty of Education, Silpakorn University were at the highest level. 

2. The comparison between Master Program’s student and PhD. Program’s student with internal 

and external motivated factors in selection to study on graduated program in Educational 

Administration, Faculty of Education, Silpakorn University were not significant. 

3. The comparison between enrolled student and graduated student with internal motivated factors 

in selection to study on graduated program in Educational Administration, Faculty of Education, 

Silpakorn University were significant at 0.05, but external factors were not significant.  

4. The guideline to develop the graduated program in Educational Administration, Faculty of 

Education, Silpakorn University were composed of the maintenance of quality student, proactive 

public relations of curriculums, infrastructural supporting, quality development of faculties and 

instruction.   
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