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ปัจจัยจูงใจ / การเลือกเข้าศึกษาต่อ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการ
เลือ กเข้าศึ กษาต่อระดับ บั ณฑิต ศึกษา สาขาวิชาการบริห ารการศึ ก ษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร จาแนกตามระดับการศึกษาของนักศึกษา 3) เปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จาแนกตามกลุ่ม
นักศึกษา และ 4) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดั บบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโทและ
เอกที่กาลังศึกษาอยู่และสาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้า ง และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์คา่ ที และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า
1. ปัจจัย จูงใจในการเลือกเข้า ศึกษาต่อระดับบัณฑิต ศึกษา สาขาวิชาการบริห ารการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านปัจจัยจูงใจภายในและปัจจัยจูงใจภายนอก อยู่ในระดับมากที่สุด
2. การเปรี ย บเทีย บปั จจัย จูง ใจในการเลือ กเข้า ศึก ษาต่ อ ระดับ บัณฑิ ต ศึ กษา สาขาวิชาการบริ ห าร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกมีความคิดเห็นต่อในด้านปัจจัยจูงใจภายในและปัจจัยจูงใจภายนอกไม่แตกต่างกัน
3. การเปรี ย บเทีย บปั จจัย จูง ใจในการเลือ กเข้า ศึก ษาต่ อ ระดับ บัณฑิ ต ศึ กษา สาขาวิชาการบริ ห าร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จาแนกตามกลุ่มนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่กาลังศึกษา
กับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษามีความคิดเห็นในการเลือกเข้าศึกษาต่อในด้านปัจจัยจูงใจภายใน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
4. แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นปัจจัยจูงใจภายนอก เช่น การรักษาคุณภาพของนักศึกษา การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
การเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวก 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 semistructured 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.
1.
2.

3.

4.

The research findings revealed that:
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.
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.
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.
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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