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การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์การวิจัย (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่ อ
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ระหว่างนักศึกษาเลือกเรียนต่อและไม่เลือกเรียนต่อ (3) เพื่อสร้างฟังก์ชั่นทานายกลุ่มนักศึกษาเลือก
ศึ ก ษาต่ อ และไม่ เ ลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รามคาแหง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เก็บเฉพาะนักศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคณะศึกษาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557-2558 รุ่นที่ 41 และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครูรวมทั้งสิ้น จานวน 667 คน แบบสอบถามที่ใช้แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความ
คิดเห็นด้านลักษณะสถาบัน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 ความคิดเห็นด้านลักษณะสังคม เศรษฐกิจ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 ความคิดเห็นด้านลักษณะส่วนบุคคล มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79
และความคิดเห็นด้านลักษณะแรงจูงใจในการศึกษาต่อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละและการวิเคราะห์จาแนกพหุ (discriminant analysis)
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ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาเลือกเรียนต่อและไม่เลือกเรียนต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัว
ในตัวแปร ความคิดเห็นด้านลักษณะสถาบัน (X2) อาชีพ (X1) ความคิดเห็นด้านลักษณะสังคม
เศรษฐกิจ ( X3) และความคิดเห็นด้านลักษณะส่วนบุคคล (X4) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนความคิดเห็นด้านลักษณะแรงจูงใจในการศึกษาต่อ (X5) ไม่พบความแตกต่าง
ตัวแปรที่มีน้าหนักสูงสุดในฟังก์ชั่นแบ่งกลุ่ม คือ ความคิดเห็นด้านลักษณะสถาบัน (X2)
รองลงมา อาชีพ (X1) ความคิดเห็นด้านลักษณะสังคม เศรษฐกิจ (X3) ความคิดเห็นด้านลักษณะ
ส่วนบุคคล (X4) และความคิดเห็นด้านลักษณะแรงจูงใจในการศึกษาต่อ (X5) ตามลาดับ โดยมีฟังก์ชั่น
การแบ่งกลุ่มดังนี้
ZY = 0.810 ZX 2+0.631ZX 1+0.605 ZX3+ 0.563Z X 4+ 0.499 ZX5
ฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้นทานายสมาชิกกลุ่มนักศึกษาเลือกศึกษาต่อและไม่เลือกศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 59.37
คาสาคัญ : 1. ความคิดเห็นด้านลักษณะสถาบัน 2. ความคิดเห็นด้านลักษณะสังคม
เศรษฐกิจ 3. ความคิดเห็นด้านลักษณะส่วนบุคคล 4. ความคิดเห็นด้านลักษณะแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ABSTRACT
The objectives of the research were (1) investigate the factors affecting
choosing to continue graduate study in the Faculty of Education, Ramkhamhaeng
University, (2) compare the factors affecting choosing to continue graduate study in
the Faculty of Education, Ramkhamhaeng University between students choosing to
continue study and students choosing not to continue study, and (3) formulate the
forecast function of students choosing to continue and not to continue graduate
study in the Faculty of Education, Ramkhamhaeng University. The population of this
research was a total of 667 students attending the commencement in the Faculty of
Education for the academic year of 2014-2015 in Batch 41 and the students in the
Faculty of Education for the Graduate Diploma in Teaching Profession. The
questionnaires were used to divide opinions into 4 aspects, i.e., opinions on the
institutional aspect with a reliability of 0.92, opinions on the socioeconomic aspect
with a reliability of 0.75, opinions on the personal aspect with a reliability of 0.79, and
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opinions on the motive aspect to continue study with a reliability of 0.84. The data
were analyzed by frequency distribution, percentage, and multiple discriminant analysis.
The result of testing differences between students choosing to continue
study and students choosing not to continue graduate study in the Faculty of
Education, Ramkhamhaeng University showed differences between opinions on the
institutional aspect (X 2), occupation (X1), opinions on the socioeconomic aspect (X3),
and opinions on the personal aspect (X4) at the statistical significance of 0.05, whereas
opinions on the motive aspect (X5) showed no differences.
The variables having the highest weight in the discriminant function were
opinions on the institutional aspect (X 2), followed by occupation (X 1), opinions on the
socioeconomic aspect (X 3), opinions on the personal aspect (X 4), and opinions on the
motive aspect to continue study (X5), respectively. The discriminant function was shown as follows:
ZY = 0.810 ZX 2+0.631ZX 1+0.605 ZX3+ 0.563Z X 4+ 0.499 ZX5
The formulated function forecasted the members of students choosing to
continue study and students choosing not to continue graduate study in the Faculty
of Education, Ramkhamhaeng University accurately accounting for 59.37 percent.
Keyword: 1. opinions on the institutional aspect 2. opinions on the
socioeconomic aspect 3. opinions on the personal aspect 4. opinions on the motive aspect.
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ยึดหลักการและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยมหาวิทยาลั ย จั ดการศึกษาระบบเปิ ดแบบตลาดวิช าให้ อิส ระแก่นั กศึ กษาในการเลื อ กเข้ า รั บ
การศึกษา ตามความชอบความสนใจในคณะสาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนั้น นักศึกษามีอิสระในการเข้า
เรียน โดยไม่มีการตรวจสอบเวลาในการเข้ารับฟังคาบรรยาย นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพควบคู่
กับการศึกษาได้อย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเน้นการจัดการศึก ษา
มวลชนโดยยึดหลักการขยายโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
(มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2555) มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรต่าง ๆ หลายหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และต่อมา
มหาวิทยาลั ยได้อนุ มัติให้ คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
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การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาปริญญาตรีเพื่อแสวงหา
ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่มีระดับสูงกว่าปริญญาตรี จึงนับได้ว่าเป็นการ
ผลิตกาลังคนระดับสู งให้แก่ประเทศ สาหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบังคับเรียน ดังนั้นการ
เลื อกศึกษาต่อและไม่เลื อกศึกษาต่อตามสถานภาพส่ ว นตัว ของผู้ เรียน ส าหรับผู้ ที่ต้องการศึกษา
ระดับ สู งขึ้น นี้ เป็ น บุ คคลที่ ต้อ งการเพิ่ม พูน ความรู้และยกระดับ มาตรฐานการทางานของตนให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น (อดุลย์ วิริยเวชกุลม, 2541) มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ฐานทาง
สั ง คม เศรษฐกิ จ อายุ เ ป็ น อี ก สาเหตุ ใ นการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ แต่ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ส าคั ญ มาก ๆ คื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับที่จะเข้าเรียนกับระดับความรู้หรือการศึกษาที่ได้เรียนมาก่อน ซึ่งคล้ายกับ
เป็นกฎของการเรียนที่ว่า ยิ่งบุคคลมีการศึกษามากเท่าไรก็ยิ่งที่ต้องการแสวงหาการศึกษามากขึ้น
เท่านั้น และยิ่งบุคคลมีการศึกษาน้อยเท่าไร ก็ยิ่งจะแสวงหาความรู้น้อยลงไปเท่านั้น
เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงที่สาเร็จการศึกษามีจานวนมากทั้งส่วนกล าง
และสาขาวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยมีแนวความคิดขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้แต่ละคณะ
เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารองรับผู้สาเร็จการศึกษาและปรับหลักสูตรเหมาะสมกับความต้องการ
ผู้วิจัยเห็นว่าการที่บุคคลใดจะเข้าศึกษาต่อหรือไม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษานั้นขึ้นอยู่กับตัวแปร
ด้านต่าง ๆ หลายประการ ซึ่งแต่ละตัวแปรเกี่ยวข้องกับการแบ่งกลุ่มอย่างไรและตัวแปรใด มีความสาคัญ
มากกว่ากัน จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์จาแนกปัจจัยการเลือกศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงเพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจั ด การ
เนื้ อ หาและหลั ก สู ต รของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ต ามความแตกต่ า งของตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ระหว่างนักศึกษาเลือกเรียนต่อและไม่เลือกเรียนต่อ
3. เพื่อสร้างฟังก์ชั่นทานายกลุ่มนักศึกษาเลือกเรียนต่อและไม่เลือกเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. สมมติฐานการวิจัย
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเลื อ กศึ ก ษาต่ อ จะมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นลั ก ษณะสถาบั น ด้ า นลั ก ษณะสั ง คม
เศรษฐกิ จ ด้ า นลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล และด้ า นลั ก ษณะแรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ แตกต่ า งกั น จะมี
การเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงต่ า งกั น
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4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. สามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นแนวทางในการวางแผน
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมแก่นักศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. สามารถใช้ ฟั ง ก์ ชั่ น ท านายกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นต่ อ และไม่ เ ลื อ กเรี ย นต่ อ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
5. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเฉพาะนักศึกษาที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2558 รุ่นที่ 41 และนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รวมทั้งสิ้น จานวน 667 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในศึกษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งประกอบด้วย (1) ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะสถาบัน
(2) ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะสังคม เศรษฐกิจ (3) ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะส่วนบุคคล
และ (4) ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะแรงจูงใจในการศึกษาต่อ โดยใช้มาตรวัด แบบ Likert Scale
5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละและการวิเคราะห์จาแนกพหุ
(Discriminant Analysis)
6. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 763 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน 617 คน
ร้อยละ 80.87 เพศชาย จานวน 146 คน ร้อยละ 19.13 อายุส่วนใหญ่ 20-25 ปี จานวน 353 คน
ร้อยละ 46.26 และอายุ 26-30 ปี จานวน 254 คน ร้อยละ 33.29 น้อยที่สุดอายุ 41-45 ปี จานวน 8
คน ร้อยละ 1.05 สถานภาพ สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี จานวน 667 คน ร้อยละ 87.42 และกาลัง
ศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จานวน 96 คน ร้อยละ 12.58 อาชีพปัจจุบัน ผู้ประกอบ
อาชีพครู จานวน 583 คน ร้อยละ 76.41 และผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพครู จานวน 180 ร้อยละ 23.59
เมื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษาเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 338 คน ร้อยละ 44.30 สาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกศึกษาต่อมาก
ที่สุด การบริหารการศึกษา จานวน 127 คน ร้อยละ 16.64 และการสอนภาษาไทย จานวน 29 คน
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ร้อยละ 3.80 และสาขาวิชาที่เลือกน้อยที่สุด เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสั งคม การศึกษาเพื่ อ การ
พัฒนา และการจัดการอาชีวศึกษา จานวน 1 ร้อยละ 0.13
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ความคิ ด เห็ น ด้ า นลั ก ษณะสถาบั น ของนั ก ศึ ก ษาเลื อ กศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง เห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ที่ ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าเรียนร้อยละ 66.57 และเห็นด้วยว่า มหาวิทยาลัย
รามคาแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานทางวิชาการร้อยละ 62.72 ส่วนนักศึกษาไม่เลือกศึกษา
ต่อมีความคิดเห็ น ด้านลักษณะสถาบัน เห็ นด้ว ยอย่างยิ่ง เป็นสถาบันที่มีความทันสมัยทางวิชาการ
ร้อยละ 58.82 และเห็นด้วยเรื่องความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ร้อยละ 61.18
ความคิดเห็นด้านลักษณะสังคม เศรษฐกิจ นักศึกษาเลือกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เห็นด้วยอย่างยิ่งนักศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย
รามคาแหงเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ร้อยละ 42.10 และเห็นด้วย สังคมภายนอกให้การยอมรับใน
เรื่องความรู้ ความสามารถของผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรรามคาแหง
แห่งนี้ ร้อยละ 58.58 ส่วนนักศึกษาไม่เลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มีความคิดเห็นด้านลักษณะ
สังคม เศรษฐกิจ เห็นด้วยอย่างยิ่ง การศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ทาให้รู้จักเพื่อนร่วมวิชาชีพที่หลากหลาย
สาขาเพิ่มขึ้น ร้อละ 39.06 และเห็นด้วยประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาต่อระดับปริญญาโท คุ้มค่า
กับค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไป ร้อยละ 61.41
ความคิ ด เห็ น ด้ า นลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล นั ก ศึ ก ษาเลื อ กศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เห็นด้วยอย่างยิ่งท่านมีความศรัทธาวิชาชีพครู ร้อยละ 61.55
และเห็นด้วยการศึกษาต่อปริญญาโทเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะมีวิธีการสอน รูปแบบใหม่ๆ ร้อยละ
53.25 ส่ ว นนั กศึกษาไม่เลื อกศึ กษาต่อ มีความคิ ดเห็ นด้า นลั ก ษณะเห็ น ด้ว ยอย่ างยิ่ง การศึก ษาต่ อ
ปริญญาโทเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะมีวิธีการสอน รูปแบบใหม่ๆ ร้อยละ 54.12 เห็นด้วยต้องการ
นาวุฒิไปปรับตาแหน่งงานที่สูงขึ้น ร้อยละ 57.88
ความคิ ด เห็ น ด้ า นลั ก ษณะแรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยรามคาแหง เห็ นด้ว ยอย่างยิ่งการส าเร็จการศึกษาระดั บ
ปริ ญญาโท เป็ น เกีย รติแ ละศัก ดิ์ ศรี แก่ตนเองและครอบครัว ร้อยละ 55.92 เห็ นด้ว ยอาจารย์ ที่
รามคาแหงมีความใส่ใจดูแลลูกศิ ษย์ ร้อยละ 52.96 ส่วนนักศึกษาไม่เลือกศึกษาต่อมีความคิดเห็น
ด้ า นลั ก ษณะแรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต่ อ เห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง ต้ อ งการความรู้ ใ หม่ ที่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม
ร้อยละ 47.53 เห็นด้วยสนใจการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ตนเอง
และครอบครัว ร้อยละ 59.76

วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) 113
3. ผลการวิเคราะห์จาแนกพหุเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาเลือกเรียน
ต่อและไม่เลือกเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผลการทดสอบพบว่า มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวในตัวแปร อาชีพ (X 1) ความคิดเห็น
ด้านลักษณะสถาบัน (X 2) ความคิดเห็นด้านลักษณะสังคม เศรษฐกิจ ( X3) และความคิดเห็นด้าน
ลักษณะส่วนบุคคล (X4) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ใ น ตั ว แ ป ร ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ( X 5 )
ตาราง 1 Discriminant Loading ของตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
อาชีพ (X 1)
ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะสถาบัน (X 2)
ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะสังคม เศรษฐกิจ (X 3)
ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะส่วนบุคคล (X4)
ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะแรงจูงใจในการศึกษาต่อ (X 5)

Loading
0.631
0.810
0.605
0.563
0.499

จากตาราง 1 ตัวแปรที่มีน้าหนักสูงสุดในฟังก์ชั่นแบ่งกลุ่ม คือ ความคิดเห็นด้านลักษณะ
สถาบัน (X 2) รองลงมา อาชีพ (X 1) ความคิดเห็นด้านลักษณะสังคม เศรษฐกิจ (X 3) ความคิดเห็น
ด้านลักษณะส่วนบุคคล (X 4) และความคิดเห็นด้านลักษณะแรงจูงใจในการศึกษาต่อ (X5) ตามลาดับ
โดยมีฟังก์ชั่นการแบ่งกลุ่มดังนี้
ZY = 0.810 ZX2+0.631ZX1+0.605 ZX 3+ 0.563Z X 4+ 0.499 ZX5
ฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้นทานายสมาชิกกลุ่มนักศึกษาเลือกศึกษาต่อและไม่เลือกศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 59.37
7. อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์จาแนกกลุ่มนักศึกษาเลือกศึกษาต่อและกลุ่มไม่เลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิต
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อ ประกอบด้วย ความคิดเห็นด้านลักษณะสถาบัน อาชีพ ความ
คิดเห็นด้านลักษณะสังคม เศรษฐกิจ ความคิดเห็นด้านลักษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจ
ในการศึกษาต่อ ซึง่ ตัวแปรที่ใช้ศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวิทย์ รุ่งบุญพุฒิวงศ์ (2553) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย
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รามคาแหง พบว่าตัวแปรการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ปัจจัย
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านการแนะนา ปัจจัยด้านอิทธิพลของบุคคลที่มี
ความสาคัญ ปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจัยด้านเจตคติต่ออาชีพ และปัจจัยด้าน
แรงจูงใจต่อมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาแต่ละด้านนั้นพบว่า ความคิดเห็นด้านลักษณะสถาบันและ
ความคิดเห็นด้านลักษณะสังคม เศรษฐกิจ ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาต่าง ๆ
เข้าเรียน และเห็นด้วยว่า มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
สอดคล้องกับผลการวิจัยวรวิทย์ รุ่งบุญพุฒิวงศ์ ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เห็นด้วยมหาวิทยาลัยมี
คณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและมีชื่อเสียงด้านวิชาการได้รับการยอมรับทาง
การศึกษา และด้านเจตคติต่ออาชีพครู เห็นด้วยว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับการยกย่องนับ
ถือ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงเห็นเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สังคม
ภายนอกให้การยอมรับในเรื่องความรู้ ความสามารถและการศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ทาให้รู้จักเพื่อนร่วม
วิชาชีพที่หลากหลายสาขาเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยนั้นสอดคล้องกับปรัชญา ส่งเสริมความเสมอภาคทาง
การศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และปณิธาน พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา ควบคู่แบบจากัดจานวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
และจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2555) การตัดสินใจเป็นการเลือก
ระหว่างทางเลือกซึ่งคาดหวังว่าจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ ซึง่ แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับ
ความจาเป็น ความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลและแรงจูงใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเกิดปัญหาทางกาย
หรือในจิตใจขึ้นจะเกิดแรงจูงใจภายในและภายนอกส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของนักศึกษา
งานวิจัยของ พงศ์ปณต เปลี่ยนอารมณ์ (2550, หน้า 15) ได้กล่าวถึง สภาพเศรษฐกิจ สังคมรอบ ๆ
ตัวมีผลต่อการปรับพฤติกรรม รูปแบบการดารงชีวิต ค่านิยมของบุคคลเพื่อการยอมรับ
เห็นได้จากความคิดเห็นด้านลักษณะแรงจูงใจในการศึกษาต่อ สาเหตุที่นักศึกษาเลือก
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ต้องการเพิ่มเติมความรู้
ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาในระดับปริญญาตรี และการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นเกียรติและ
ศักดิ์ศรี แก่ตนเองและครอบครัว เนื่องจากการจัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง มีเป้าหมาย การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง นอกจากนี้การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อนั้นแต่ละคน
มีความคิดเห็นแตกต่างกันตามลักษณะสภาพแวดล้อม ศุภร เสรีรัตน์ (2544, หน้า 18-19) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักศึกษามี ปัจจัยอยู่ภายในของบุคคล และปัจจัย
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พื้นฐานประกอบด้วย ความต้องการของนักศึกษา แรงจูงใจ บุคลิกภาพและการรับรู้ ซึ่งมีปัจจัย
ย่อย คือ การรับรู้ ทัศนคติและการเรียนรู้ Alderfer (1930 , p.77-78) ได้กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจ
(ERG Theory: Existence Relatedness Growth Theory) ได้พัฒนาแนวความคิดลาดับขั้นความ
ต้องการ แบ่งออกเป็น (1)ความต้องการดารงชีวิต เป็นความต้องการทางวัตถุและสามารถตอบ
สนองให้พึงพอใจได้ (2) ความต้องการที่จะมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น เป็นความสัมพันธ์ภาพกับ
บุคคลอื่น ๆ ที่สาคัญ (3) ความต้องการพัฒนา เป็นการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง จะเกิดขึ้น
จากการพัฒนาความสามารถที่จะกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความสาคัญต่อบุคคลนั้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Morstain & Smart (1974) พบว่า แรงจูงใจในการเรียนต่อของผู้ใหญ่ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 6 ด้าน คือ การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น การทาตามความคาดหวังของ
ผู้อื่น ความก้าวหน้าในอาชีพ การหลีกหนีจากสภาพที่เป็นอยู่ การนาความรู้ไปช่วยเหลือสังคม
และการเรียนเพื่อรู้ผล จากสารวจของสถาบันการศึกษาผู้ใหญ่แห่งชาติของประเทศอังกฤษ หรือ NIAF
(National Institute for Adult Education, 1974) พบว่า เหตุผลที่ผู้ใหญ่เข้าเรียน เหตุผลจูงใจด้าน
อาชีพ เป็นเหตุผลที่สาคัญและชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่วัยต้น หรือคนหนุ่มสาว
เข้ามาเรียน เพราะต้องการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านอาชีพ และความรู้ เพื่อให้หางานขึ้น ประกอบ
อาชีพได้ดีขึ้น ได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง หรือ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อพัฒนา
ตนเอง เหตุผลข้อนี้มีความชัดเจนน้อยกว่าข้อแรก เช่น ต้องการเพิ่มความรู้ หรือสนใจวิชาการ
แขนงใดโดยเฉพาะเรียนเพื่อยกระดับความรู้ของตน
จากผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาเลือกศึกษาต่อและไม่เลือกศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า มีความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มตัวในตัวแปร อาชีพ ความคิดเห็นด้านลักษณะสถาบัน ความคิดเห็นด้านลักษณะสังคม เศรษฐกิจ
และความคิดเห็นด้านลักษณะส่วนบุคคล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปร
ที่มีน้าหนักสูงสุดในฟังก์ชั่นแบ่งกลุ่ม คือ ความคิดเห็นด้านลักษณะสถาบัน รองลงมา อาชีพ ความ
คิดเห็นด้านลักษณะสังคม เศรษฐกิจ ความคิดเห็นด้านลักษณะส่วนบุคคล และความคิดเห็นด้าน
ลักษณะแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้นทานายสมาชิกกลุ่มนักศึกษาเลือกศึกษาต่อและไม่
เลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อย
ละ 59.37 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทิดา โฉมงาน (2551) ได้ศึกษาเรื่อง
ความต้องการศึกษาต่อของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิตทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี : การวิเคราะห์
จาแนกกลุ่มพหุ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิตทางการศึกษาหลักสูตร
5 ปี มีความต้องการศึกษาต่อในอนาคตมากที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่คัดสรรในการจาแนกกลุ่ม
ความต้องการศึกษาต่อของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิตทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี ได้ฟังก์ชั่นที่ 1
จาแนกกลุ่มนิสิตนักศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนิสิตที่ต้องการศึกษาต่อทันที กลุ่มนิสิตที่ต้องการ

116 Journal of Yanasangvorn Research Institute Vol.9 No.2 (July – December 2018)
ศึกษาต่อในอนาคต และกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ ตัวแปรสาคัญในการศึกษาจาแนก
กลุ่มได้ดีที่สุด คือ ความคาดหวังในการประกอบอาชีพ (EXPE) ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน (GPAX) ทัศนคติต่อการศึกษาต่อ (ATTS) และเงินที่ได้รับจากผู้ปกครอง (INRE) ฟังก์ชั่นที่ 2
จาแนกกลุ่มนิสิตนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่มีความต้องการศึกษาต่อทันทีและกลุ่ม
นิสิตที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ และกลุ่มที่นิสิตนักศึกษาที่มีความต้องการศึกษาต่อในอนาคต ตัวแปรที่
สาคัญในการจาแนกกลุ่มได้ดีที่สุด คือ ทัศนคติต่อวิชาชีพ (ATTT) และรายได้ของผู้ปกครอง (INPA)
โดยสามารถจาแนกกลุ่มของนิสิตนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาได้ถูกต้อง
ร้อยละ 55.20
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะจากการทาวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์จาแนกปัจจัยการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรนาฟังก์ชั่นการจาแนกกลุ่มนักศึกษาเลือกและไม่เลือกศึกษาต่อไปใช้การแนะแนว
เพื่อให้นักศึกษาตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อที่เหมาะสม และควรสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสาขาปริญญาโทที่เปิดสอนให้ตรง
กับสาขาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง ภาคปกติภาคพิเศษและ
โครงการเป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อ
8.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์จาแนกปัจจัยการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษา
สตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในการวิจัยต่อจากเรื่องนี้ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะจากการคานวณค่า Hit
ratio ที่ได้ร้อยละ 59.37 มีตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ศึกษา ผู้วิจัยควรสืบค้นตัวแปรอื่น เพื่อให้ได้
ข้อมูลเท็จและรายละเอียดมากกว่าความคิดเห็น
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วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คาปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ จนกระทั่งวิทยานิพนธ์สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุวิมล กฤชคฤหาสน์ และดร. กมลทิพย์ ศรีหาเศษ ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจนได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรอง
ศาสตราจารย์
สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้แจกแบบสอบถามและ
เก็บข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดา ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกาลังใจให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จได้ด้วยดี รวมทั้งอาจารย์ทุกท่าน ที่ช่วย
อบรมและสั่งสอนให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

