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บทคัดยอ
 การศกึษาวจิยัเรือ่งเหตจุงูใจในการเลอืกศกึษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา
เอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิยาลัยมหิดล 
มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาวิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา
เอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
2)เพื่อเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีเพศ อายุ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา
ในระดบัปรญิญาตร ีประสบการณในการทาํงานและรายได
ปจจุบันที่แตกตางกัน จําแนกตามเหตุจูงใจสวนบุคคล การ
วจิยัคร้ังนีเ้ปนการศึกษาเชิงสาํรวจ กลุมตวัอยางท่ีใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ทันตแพทยที่เลือกศึกษาตอระดับบัณฑิต
ศึกษาในปการศึกษา 2555 และปการศึกษา 2556 จํานวน
ทั้งสิ้น 37 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณ
ของ Taro Yamane เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ สถาบันท่ีสําเร็จการ

ศึกษาในระดับปริญญาตรี ประสบการณในการทํางาน 

รายไดปจจบุนั เมือ่ทานศกึษาจบแลวทานจะศกึษาตอหรอืไม 
ทานตองการศกึษาตอสาขาใด ทานตองการศกึษาตอจนถงึ
ระดับใด ตอนที่ 2 เหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
บณัฑติศกึษา ภาควชิาทนัตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโด

ดอนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลหาคาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาทดสอบ t-test การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) โดยใช
โปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบวา ทันตแพทยมีเหตุจูงใจ
ในการเลือกศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด ( x = 4.87) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากที่สุด 6 ดานและระดับมาก 1 ดาน 
โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากท่ีสุดไปหาระดับนอยท่ีสุด 
คือ 1) ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล ( x = 5) 2) 
มีความพรอมดานการเรียนการสอน ( x = 5) 3) ความเปน
เลิศในการวิจัยและสรางนวัตกรรม ( x = 5) 4) อาจารยมี
ความรู ความสามารถเปนที่ยอมรับ ( x = 5) 5) ดานการ
เปนสาขาวิชาตรงกับความตองการของสังคม ( x = 4.95) 
6) ความภูมิใจที่ไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหิดล ( x
= 4.95) และระดับมาก 7) ดานอทิธพิลจากการชกัชวนจาก
บุคคลและส่ือ ( x = 4.19) ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 มีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับบัณฑิต
ศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต 
คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัมหิดล ไมแตกตางกนั

Abstract
 The objectives of the current investigation 
entitled “Motivation of Students to Study in 

Graduate Programs at Department of Operative 
Dentistry and Endodontics, Faculty of Dentistry, 
Mahidol University” were: (1) To investigate the 
students’ motivations to study in graduate 

programs at the aforementioned bureau and (2) 
To compare the motivations by various personal 
informations, i.e., gender, age, undergraduate 

institution, working experience, and income. Thirty-
seven graduate students whom entered the 
programs in academic year 2012 and 2013 were 
requested to complete a questionnaire. The size 
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of sample was calculated by Taro Yamane’s 
formula. In brief, the questionnaire composed of 
the personal informations of each attendant and 
motivations to study in graduate programs. The 
analytical methods employed in this study were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA) 
using SPSS program.
 The results indicated that overall level 
of motivation to study in graduate programs at 
Department of Operat ive Dent istry and 
Endodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol 
University had the average value of 4.87 (Score 
1-5). In total of 7 aspects, 6 were categorized in 
the highest level: Reputation of Mahidol University 
( x  = 5), Readiness for education ( x  = 5), 
Excellence in research and innovation ( x  = 5), 
Well-renowned educators ( x  = 5), Match the 
social demands ( x = 4.95), and Pride of student 
at Mahidol University ( x = 4.95). Another aspect, 
Impact from media and personal persuasions, was 
categorized in the high level ( x  = 4.19). For 
personal informations, none of the data infl uenced 
the motivation to study in graduate programs at 
Department of Operat ive Dent istry and 
Endodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol 
University at the signifi cant level of 0.05.

ที่มาและความสําคัญของปญหา
  การพัฒนาประเทศและการพัฒนาคนในสังคม

เปนสิง่ทีเ่กีย่วของกนัและตองมกีารพฒันาควบคูกนัไปอยาง
หลกีเล่ียงไมไดดงัจะเห็นไดวากระบวนการศึกษาท่ีจดัใหกบั
เยาวชนต้ังแตกอนวัยเรียนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยน้ัน 

มคีวามมุงหมายสาํคญัๆ อยู 2 ประการ คอืการพฒันาบคุคล
ใหมีความรูดานตางๆ ที่จะชวยใหดําเนินชีวิตในฐานะ

พลเมอืงด ีและชวยใหมโีอกาสเตรยีมตวัเพือ่ประกอบอาชพี 

การศึกษาจึงเปนกระบวนการสรางคนใหมีคุณคาเปนที่พึ่ง
ของสังคม โดยการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของบุคคลใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข ชวยเสริม
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและยกระดับ
มาตรฐานชีวิตของประชาชนในสังคมใหสูงขึ้น และเพื่อให
กระบวนการศึกษามีพลังอํานาจในการพัฒนาชาติ จึงควร
มีการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง และเปนธรรม มีความ
หลากหลายในรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการเพ่ือใหแตละ
บุคคลสามารถใชโอกาสท่ีมีอยู เลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ ความตองการและความสนใจเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม (คมเพชร ฉตัรศภุกลุ. 
2551:16) 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนเสมือนแหลง
ความรูที่จะเสริมความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อใชเปน
ปจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อันเปนปจจัยพื้นฐาน
ในการพฒันาประเทศ บคุคลทัว่ไปจงึใหความสาํคัญแกการ
ศึกษา โดยมีแนวคิดวาผูที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริญ
กาวหนาในดานตางๆ ไดดีกวา ดังนั้นบุคคลท่ัวไป

จงึพยายามทีจ่ะศกึษาใหถงึระดบัสงูทีส่ดุ คอื ระดบัอุดมศกึษา 

จนมีคํากลาววาสังคมไทยเปนสังคมท่ีนิยมคนท่ีมีปริญญา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 
ซึ่งเปนการศึกษาที่มุงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและ
ทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางใหมีความชํานาญย่ิงข้ึน 
มุงสรางสรรคความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ 
โดยเฉพาะการศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาองคความรู 

ซึง่ปจจบุนัการศกึษาตอในระดบัปรญิญาโทน้ัน ไดมผีูนยิมเขา

ศึกษาตอกันมากข้ึน เนื่องจากระบบการศึกษาระดับตนๆ 
ในประเทศไทยไดขยายตัวมากขึ้น และปจจุบันมีอาจารย
ที่จบการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก
ตางประเทศเปนจาํนวนมาก ทาํใหสามารถเปดสอนในระดับ

ปริญญาโทไดกวางขวางย่ิงขึ้น ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอ
การเรียนที่สําคัญอีกอยางก็คือ คานิยมในปริญญา การได
รับปริญญาขั้นสูงจะมีประโยชนในการทํางาน ลักษณะการ
ทํางานหลายอยางในประเทศไทยข้ึนอยูกับปริญญา ไมได
ขึ้นอยูกับประสบการณและความรูความสามารถเพียง

อยางเดียว คนที่มีปริญญาสูงเทาน้ันที่จะสามารถเล่ือนไปสู



 เหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

และวิทยาเอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 15

วารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557)

ตําแหนงที่สูงๆ บางตําแหนงได นอกจากน้ียังมีสาเหตุอื่นๆ 
อีก เชน เรียนจบปริญญาตรีแลวยังหางานทําไมไดจึงเรียน
ตอระดับปริญญาโทเพ่ือชะลอการวางงาน นอกจากน้ีการ
เรียนปรญิญาโทเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพราะ
มีสถาบันการศึกษาหลายแหงเปดสอนปริญญาโทหลังเลิก
งาน จึงมีผูที่ตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเปนจํานวน
มาก นอกจากน้ีบางคนยังเห็นวาการศึกษาตอระดับปริญญา
โทเปนแฟช่ันอยางหน่ึงในสังคมปจจุบันเปนเร่ืองของ
นักศึกษาที่พยายามจะพัฒนาตัวเอง เพราะปจจุบันภาวะ
เศรษฐกิจดีขึ้น ทําใหการแขงขันคอนขางสูง การไดพัฒนา
ตวัเองก็เปนสวนหน่ึงทีจ่ะสามารถนําใหกาวไปสูความสําเร็จ
ในหนาที่การงานได ซึ่งการตัดสินใจในการศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษานั้นแตละคนอาจมีเหตุผล มีแรงจูงใจแตกตาง
กันไป เชน ตองการไดรับความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น 
เพือ่นาํไปพฒันางานในหนาทีใ่หเจรญิกาวหนา ตองการเพิม่
วุฒิทางการศึกษา เพื่อนําไปประกอบการแสวงหาความ
กาวหนาและความม่ันคงในชีวิต บางคนอาจมีความมุงหวัง
เพ่ือใหเปนทีย่อมรบัของสงัคม และความมีชือ่เสยีงเกยีรตยิศ 
นอกจากนี้ เหตุจู ง ใจในการศึกษาตอของบุคคลใน
แตละระดับจะแตกตางกันออกไปตามวัย ฐานะ และโอกาส 
ความคิดเกีย่วกบัการเรียนอาจจะเร่ิมมแีนวหนัเหเขาหาผล
ทางเศรษฐกิจ เชน เรียนในสาขาวิชาที่หางานทําไดงาย
มีรายไดดี ไมตองทํางานหนักและท่ีสําคัญตองเปนงาน
ประเภททีต่นมใีจรกัและชอบทีจ่ะทาํดวย บางครัง้การเลอืก
เรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษา มักขึ้นอยูกับคานิยมของ
ผูปกครอง เนือ่งจากมีความเห็นวาการเรียนในระดับบณัฑิต
ศกึษาน้ันจะทําใหบตุรหลานมีโอกาสไดงานดีๆ ทาํงานมีเงนิ
เดอืนสงูเปนเจาคนนายคน เปนทีเ่ชดิหนาชูตาของวงศตระกลู 
ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะพยายามสงบุตร
หลานใหไดเรียนจนถึงระดับสูงสุด อาจเรียนจนถึงระดับ

ปริญญาเอก เทาที่สติปญญาจะเอื้ออํานวยใหเรียนได 
 จากความสําคัญของการศึกษาตอระดับบัณฑิต
ศึกษา จึงมีนิสิตจํานวนมากมาศึกษาตอเพราะตองการ

พัฒนาศักยภาพของตนเองใหมีความรูความสามารถ และ
ประสบการณใหมากย่ิงข้ึนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธภิาพ และทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม

ความกาวหนาทางวชิาการ ตลอดจนความเจรญิทางวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่เปนไปอยางรวดเร็ว จึงตองพัฒนาตัวเอง
เพือ่ใหทนัตอการเปลีย่นแปลงดงักลาว มฉิะนัน้แลวจะกลาย
เปนผูล าหลัง  นอกจากน้ีผูที่ จบการศึกษาในระดับ
มหาบณัฑติยงัเปนทีย่อมรบัของสงัคม สงผลตอความกาวหนา

ในการทํางานในอนาคตตอไป (วันวิสาข แกวสมบูรณ. 
2556) 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาวิชาทันตกรรมหัตถการ และวิทยา
เอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบเหตจุงูใจในการเลือกศึกษา
ตอระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเพศ อายุ สถาบันที่สําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ประสบการณในการทาํงานและ
รายไดปจจุบันที่แตกตางกัน

วิธีการดําเนินการวิจัย
 1. ประชากรกลุมตัวอยาง
  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ครัง้นี ้คอื ทนัตแพทยทีเ่ขาศกึษาตอระดับบณัฑติศึกษา ภาค
วิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต คณะทันต
แพทยศาตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตอบแบบสอบถามของ
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต ปการ
ศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 จํานวน 37 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัคอืการเก็บรวบรวม
ขอมลูเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่แบงออกเปน 

3 ตอนคือ 
  ตอนที ่1 แบบสอบถามเปนขอมลูทัว่ไปของ
ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Check list) 
ซึง่ประกอบดวยขอมูลตางๆ ไดแก เพศ อาย ุสถาบนัทีส่าํเรจ็
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประสบการณในการทํางาน 
รายไดปจจุบัน เม่ือทานศึกษาจบแลวทานจะศึกษาตอหรือ
ไม ทานตองการศึกษาตอสาขาใด และทานตองการศึกษา

ตอจนถึงระดับใด
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   ตอนท่ี 2 เหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา
เอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
แบงประเด็นวัดความพึงพอใจเปน 7 ประเด็น ไดแก 1) 
ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล 2) มีความพรอม
ดานการเรียนการสอน 3) ความเปนเลิศในการวิจัยและ
สรางนวัตกรรม 4) ดานการเปนสาขาวิชาตรงกับความ
ตองการของสังคม 5) ความภูมิใจที่ ได เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดล 6) ดานอิทธิพลจากการชักชวนจาก
บุคคลและสื่อ 7) อาจารยมีความรู ความสามารถเปนที่
ยอมรับ โดยกําหนดคะแนนเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 อันดับ คือเหตุจูงใจระดับมากท่ีสุด 
ระดบัมาก ระดับปานกลาง ระดบันอย และระดับนอยทีส่ดุ 

3.  การสรางเครื่องมือและการเก็บรวบรวม
ขอมูล
    1.  การสรางเครือ่งมอืและการเกบ็รวบรวม
ขอมูล โดยการสรางแบบสอบถามเหตุจูงใจในการเลือก
ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

และวทิยาเอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั
มหิดล 

  2. ศกึษาตาํราวิชาการ และทบทวนทฤษฎ ี

แนวคดิ งานวิจยัทีเ่กีย่วของนาํขอมลูทีไ่ดมาสรางแบบสอบถาม
  3.  นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความถูกตองความ
เหมาะสมของภาษาและรูปแบบท่ีใช 
  4.  ปรับปรุงคําถามตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ นํามาคํานวณการหาคาความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถามระหวางขอคาํถามและวตัถปุระสงคไดคา IOC 
เทากับ 1 และตรวจสอบความเช่ือม่ันดวยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (coeffi cient-α) ของครอนบาค (Cronbach) และ

นําไปทดลองใช (Try-Out) กับนักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 
6 ที่สําเร็จการศึกษาและบรรจุรับราชการตําแหนงอาจารย
ที่คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 
2556 โดยไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน ไดคาความ
เช่ือมั่น α 0.89 จึงนําไปใชกับประชากรกลุมตัวอยาง 

4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการ
วิจัย
  วเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
โดยใชสถติทิีเ่ปนคารอยละ คาความถ่ี ศกึษาเหตุจงูใจในการ
เลือกศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรม
หัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละประเด็นวัดความ
พงึพอใจ สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูลไดแก คาเฉลีย่ และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเลือก
ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

และวทิยาเอน็โดดอนต คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั

มหิดล จําแนกตามตัวแปร เพศชายและเพศหญิง สถาบัน
ทีส่าํเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาตรสีถาบันอดุมศกึษาของรฐั 
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน วิเคราะหความแตกตาง
ของคาเฉล่ียโดยใชคา t-test สวนตัวแปรอายุ ประสบการณ

ในการทํางาน รายไดปจจุบัน วิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (ANOVA) โดยใชโปรแกรม SPSS

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ทันตแพทยที่
เขาศึกษาตอในปการศึกษา 2555 และปการศึกษา 2556 
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต คณะ

ทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล จาํนวน 37 คน ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 37 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 
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ตารางท่ี 1  คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของเพศชายและเพศหญงิทีเ่ปนเหตจุงูใจในการเลอืกศึกษาตอระดบับณัฑติ
ศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ขอที่ เหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา

ชาย (N=15) หญิง (N=22)

 x  S.D  x S.D.

1. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล 5.00 .00 5.00 .00

2. มีความพรอมดานการเรียนการสอน 5.00 .00 5.00 .00

3. ความเปนเลิศในการวิจัยและสรางนวัตกรรม 5.00 .00 5.00 .00

4. ดานการเปนสาขาวิชาตรงกับความตองการของสังคม 5.00 .00 4.91 .29

5. ความภูมิใจที่ไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหิดล 5.00 .00 4.91 .29

6. ดานอิทธิพลจากการชักชวนจากบุคคลและสื่อ 4.13 .35 4.23 .43

7. อาจารยมีความรู ความสามารถเปนท่ียอมรับ 5.00 .00 5.00 .00

คาเฉลี่ยรวม 4.87 .05 4.86 .09

 จากตารางท่ี 1 พบวาเหตุจงูใจในการเลือกศึกษา
ตอระดับบัณฑิตศึกษาโดยภาพรวม เพศชาย x  เทากับ 
4.87 เพศหญิง x  เทากับ 4.86 เมื่อพิจารณารายขอพบวา
เหตุจูงใจเทากัน 4 ขอคือ 1) ความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพศชาย x  เทากับ 5 เพศหญิง x
เทากับ 5 2) มีความพรอมดานการเรียนการสอนเพศชาย 

x  เทากับ 5 เพศหญิง x  เทากับ 5 3) ความเปนเลิศใน
การวจิยัและสรางนวตักรรมเพศชาย x  เทากบั 5 เพศหญงิ 

x  เทากับ 5 4) อาจารยมีความรู ความสามารถเปนที่
ยอมรับเพศชาย x  เทากับ 5 เพศหญิง x  เทากับ 5 และ

เทากัน 2 หัวขอคือ 5) ดานการเปนสาขาวิชาตรงกับความ
ตองการของสังคมเพศชาย x  เทากับ 5 เพศหญิง x
เทากบั 4.91 6) ความภูมใิจท่ีไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
มหดิลเพศชาย x  เทากบั 5 เพศหญิง x  เทากับ 4.91 เหตุ
จูงใจนอยที่สุด 7) ดานอิทธิพลจากการชักชวนจากบุคคล
และส่ือ เพศชาย x  เทากบั 4.13 เพศหญิง x  เทากบั 4.23 
ตอนท่ี 2 เหตุจงูใจในการเลือกศึกษาตอระดับบณัฑติศึกษา 
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางท่ี 2  เหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต คณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพึงพอใจเลือกดังนี้

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ

x S.D. แปลผล

1.ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล 5.00 .00 มากที่สุด

2.มีความพรอมดานการเรียนการสอน 5.00 .00 มากที่สุด

3.ความเปนเลิศในการวิจัยและสรางนวัตกรรม 5.00 .00 มากที่สุด

4.ดานการเปนสาขาวิชาตรงกับความตองการของสังคม 4.95 .23 มากที่สุด

5.ความภูมิใจที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 4.95 .23 มากที่สุด

6.ดานอิทธิพลจากการชักชวนจากบุคคลและสื่อ 4.19 .39 มาก

7.อาจารยมีความรู ความสามารถเปนท่ียอมรับ 5.00 .00 มากที่สุด

คาเฉลี่ยรวม 4.87 0.78 มากที่สุด

   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทันตแพทยที่
เลือกศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรม
หัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดใหคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคาเฉล่ียเทากับ 5 มี 4 
หัวขอคือ 1) ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล x
เทากับ 5 2) มคีวามพรอมดานการเรียนการสอน x  เทากับ 
5 3) ความเปนเลิศในการวิจัยและสรางนวัตกรรม x
เทากับ 5 4) อาจารยมีความรู ความสามารถเปนท่ียอมรับ 

x  เทากับ 5 รองลงมา 2 หัวขอมากท่ีสุดคือ 5) ดานการ
เปนสาขาวิชาตรงกับความตองการของสังคม x  เทากับ 
4.95 6) ความภูมใิจท่ีไดเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัมหดิล x
เทากบั 4.95 และตํา่สดุ 7) ดานอทิธพิลจากการชักชวนจาก
บุคคลและสื่อ x  เทากับ 4.19 
 สรปุ เหตจุงูใจในการเลือกศึกษาตอระดับบัณฑติ

ศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทยมี
ความพงึพอใจทีไ่ดเลอืกศกึษาตอระดบับัณฑติศกึษารวม x
เทากับ 4.87 อยูในระดับมากท่ีสุด

สรุปผลการวิจัย
 สรุปผลการวิจัย เหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา
เอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพศชาย x  เทากับ 4.87 เพศหญิง x  เทากับ 4.86 อายุ
ระหวาง 23-26 ป x  เทากับ 4.87 อายุมากกวา 26-29 ป 

x  เทากับ 4.86 อายุมากกวา 29 ปขึ้นไป x  เทากับ 4.88 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ x
เทากบั 4.87 สถาบันอดุมศกึษาของเอกชน x  เทากบั 4.86 
ประสบการณในการทํางาน 1- 5 ป x  เทากับ 4.88 
มากกวา 5 -10 ป x  เทากับ 4.83 มากกวา 10 ปขึน้ไป x
เทากับ 4.86 รายได 30,000–50,000 บาท x  เทากับ 4.88 
มากกวา 50,000 -100,000 บาท x  เทากบั 4.83 โดยรวม 

x  เทากับ 4.87 ระดับมากที่สุด
 1. สรุปผลการเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการ
เลือกศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรม

หัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะหโดยการนําขอมูลมาคํานวณ

หาคา คือ t-test และ One-Way Analysis of Variance 
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(One– Way ANOVA) โดยกําหนดคานัยสําคัญ (Signifi -
cance) ที่ระดับ .05 หรือระดับคาความเชื่อมั่นทางสถิติที่
รอยละ 95 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน
 1.1 เหตจุงูใจในการเลอืกศกึษาตอระดบับณัฑติ
ศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นดอนต 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพศแตกตาง
กัน ผลการวิจัยพบวา ไมแตกตางกัน 
 1.2 เหตจุงูใจในการเลอืกศกึษาตอระดบับณัฑติ
ศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อายุแตกตาง
กัน ผลการวิจัยพบวา ไมแตกตางกัน

 1.3 เหตจุงูใจในการเลอืกศกึษาตอระดบับณัฑติ
ศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สําเร็จการ
ศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และสถาบนัอดุมศกึษา
ของเอกชนแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวาไมแตกตางกัน
 1.4 เหตจุงูใจในการเลอืกศกึษาตอระดบับณัฑติ
ศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ
ในการทํางานแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวาไมแตกตางกัน
 1.5 เหตจุงูใจในการเลอืกศกึษาตอระดบับณัฑติ

ศึกษา ภาควิชาทัตนตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต
คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล รายไดแตกตาง
กัน ผลการวิจัยพบวา ไมแตกตางกัน

อภิปรายผลการวิจัย
การศกึษาวจิยัเรือ่ง เหตจุงูใจในการเขาศกึษาตอ

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา
เอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ของทันตแพทย ประเด็นวัดความพึงพอใจ 7 ดานไดแก 1) 

ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล 2) มีความพรอม
ดานการเรียนการสอน 3) ความเปนเลิศในการวิจัยและ
สรางนวัตกรรม 4) ดานการเปนสาขาวิชาตรงกับความ
ตองการของสังคม 5) ความภูมิใจท่ีไดเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยมหิดล 6) ดานอิทธิพลจากการชักชวนจาก

บุคคลและส่ือ 7) อาจารยมีความรู ความสามารถเปน

ทีย่อมรบั ในภาพรวมอยูในระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาราย
ดานพบวา
 1. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผลการวิจัยพบวา ดานความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวมเหตุจูงใจในการเลือกอยู
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนมหาวิทยาลัยที่รูจักในสังคมอยางกวางขวาง เปน
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงสรางความเปนเลิศในการบริการ
สขุภาพและบรกิารวชิาการ เพราะเปนมหาวทิยาลัยทีก่อตัง้
มานานและมีบทบาทตอสงัคมเปนอยางมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วันวิสาข แกวสมบูรณ (2556) ไดศึกษาและ
สรปุเหตุจงูใจท่ีทาํใหนสิติเขาศกึษาตอในระดับบณัฑิตศกึษา 
ไววามาจากอาจารยที่สอนมีชื่อเสียงและมีคุณภาพ และ
เชนเดียวกับของ กรธัช อยูสุข (2556) ศึกษาปจจัยที่ควร
พิจารณาในการเรียนตอดาน MBA : “11 Cs to Consider 
in MBA Course” พบวาอาจารยผูสอนในหลกัสตูรนบัเปน
ปจจัยสําคัญที่ผูเรียนควรพิจารณา เพราะเนื้อหาหลักสูตร
แมดเีพยีงใด แตถาอาจารยผูสอนขาดความรูความเขาใจใน
เนื้อหาที่สอนอยางแทจริงหรือถายทอดไดไมดีพอก็
ไมสามารถทําใหการเรียนของผูเรียนมีประสิทธิภาพได ผูที่
สอนในเนือ้หาใดๆ ควรเปนคนทีม่ปีระสบการณในการสอน 
การทํางานหรือทําวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาน้ันๆ ทั้งน้ียัง
สามารถพิจารณาจากตัวของอาจารยผูสอนในแตละ
หลักสูตรไดจากคุณวุฒิ เชน อาจารยผูสอนในหลักสูตรจบ
ปริญญาเอกในดานท่ีเก่ียวของจากสถาบันที่นาเช่ือถือหรือ

มชีือ่เสยีง หรอือาจารยผูสอนมตีาํแหนงวชิาการไมวาจะเปน
ผูชวยศาสตราจารย (ผศ.), รองศาสตราจารย (รศ.) และ
ศาตราจารย (ศ.) เพราะคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ

เปนอกีตวัชีว้ดัหนึง่ทีแ่สดงใหเหน็วาอาจารยผูสอนมคีวามรู
ความเชี่ยวชาญในรายวิชานั้นๆ อยางแทจริง สิ่งหน่ึงที่

ไมมองขามในการพิจารณาอาจารยผูสอนในหลักสตูรคอืควร
มอีาจารยประจําหลกัสูตรทีท่าํการสอนเต็มเวลาในหลกัสูตร
ของสถาบันนั้นพอสมควร เพราะบางมหาวิทยาลัยที่เปด
สอนบางท่ีพบวามอีาจารยประจําหลักสูตรเพียงแค 4-5 คน
เทาน้ัน แตอาจารยที่มาสอนในหลักสูตรสวนใหญกลับเปน

อาจารยพิเศษท่ีเชิญจากสถาบันอื่นๆ มาสอน ที่ตอง
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พิจารณาขอน้ีดวยเพราะอาจารยประจําจะทําหนาท่ีเปน
อาจารยที่ปรึกษาของผูเรียนดวย แตอาจารยที่ทางสถาบัน
เชิญมาสอนหรืออาจารยพิเศษนั้นไมไดมาเปนท่ีปรึกษาให
กบัผูเรยีน ดงันัน้หากจาํนวนอาจารยประจาํหลกัสตูรนอยก็
อาจมีเวลาหรือการเอาใจใสดแูลใหคาํปรึกษาผูเรียนไดไมมี
ประสิทธิภาพพอ ก็อาจสงผลตอตัวผูเรียนดวยเชนกัน เชน
อาจจบชาเพราะขาดการใหคาํปรกึษาในการทาํวทิยานพินธ 
เปนตน นอกจากน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภา 
สินวรพันธุ (2554) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแนวโนมการ
ศึกษาตอในระดับปริญญาโทของพนักงานบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครพบวา คุณสมบัติสถาบันการศึกษา
ดานชือ่เสยีงของผูสอน มคีวามสมัพนัธในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัตํา่ กบัระดบัของโอกาสทีจ่ะเรยีนตอในระดบัปรญิญา
โทของพนักงานบริษัทเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
 2. มีความพรอมดานการเรียนการสอน
    มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษา
ของประเทศไทยที่มีผูสนใจเลือกเปนลําดับแรกในการสอบ
เขาศกึษาตอระดบัอดุมศกึษาเปนจํานวนมาก มหาวทิยาลยั
ไดรับการยอมรับทั้งจากผูปกครองและนักศึกษา เนื่องจาก
มีนโยบายมุงมั่นจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ พรอมท้ังตอบสนองตอ
ความตองการของสังคมในการสรางบัณฑิตใหมให “คดิเปน
ทําเปน และคิดอยางเปนระบบ” ในขณะเดียวกันก็ตอบ
สนองความตองการในการพัฒนาประเทศโดยเพิ่มการผลิต
บัณฑิตสาขาแพทยศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ใหกวางขวางทัดเทียม

เพื่อพรอมรับกับการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก 
ผลการวจิยัพบวาการตดัสนิใจเขาศกึษาตอของนกัศกึษาระดบั
บัณฑิตศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 5 ซึ่ง

แสดงวานักศึกษาใหความสําคัญกับเรื่องการมีความพรอม
ดานการเรียนการสอน จะเห็นไดวาภาควิชาทันตกรรม
หัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสอดคลอง
กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ

ความพรอมของสถาบนัตรงตามแผนยทุธศาสตร วฒันธรรม

องคกรของมหาวทิยาลยั สอดคลองกบังานวจิยัของ วนัวสิาข 
แกวสมบูรณ (2556) ไดศึกษาและสรุปเหตุจูงใจท่ีทําให
นสิติเขาศึกษาตอในระดบับณัฑิตศกึษา ซึง่เหตผุลสวนหน่ึง
มาจากการทีม่หาวิทยาลยัมหีลักสตูรการเรยีนการสอนตรง
ตามความตองการของนักศึกษา เปนสาขาวิชาที่ตรงกับ

ความตองการของสงัคมเนือ่งจากนสิติสวนใหญ กอนตดัสนิใจ
เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ตองมีการศึกษา
คนควาขอมูลเรื่องความตองการของตลาดแรงงานใน
ปจจุบันวาเนนไปในสาขาวิชาใดและมีความตองการนิสิต
ที่จบปริญญาโทมากกวาปริญญาตรีมากนอยแคไหน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ กรธัช อยูสุข (2556) ที่ศึกษา

ปจจัยที่ควรพิจารณาในการเรียนตอดาน MBA : “11 Cs 
to Consider in MBA Course” โดยพบวาคนท่ีเลือกเรยีน
ตอทางดาน MBA นั้นมักพิจารณาดูปจจัย Curriculum 
หมายถึงตัวหลักสูตรที่ตองการเรียนนั่นเอง ปจจุบันเกือบ
ทุกสถาบันท่ีสอนระดับอุดมศึกษามีการเปดหลักสูตรทาง
ดานบริหารธุรกิจหรือ MBA จาํนวนมาก แตละท่ีกพ็ยายาม
เปดในสาขาวิชาที่หลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกสําหรับ
ผูเรียนในการเลือกเรียนหลักสูตรในสาขาวิชาที่ตนเอง
ตองการมากท่ีสุด อาทิ การเงิน การตลาด การเปน
ผูประกอบการ การจัดการนวัตกรรม การจัดการธุรกิจ

ทองเทีย่ว ธรรมาภบิาลฯ เปนตน นอกจากนีก้ารจดัการเรยีน
การสอนของหลกัสูตรยงัแบงตามผูเรยีนคอืหลกัสูตรทีเ่รยีน
ในเวลาราชการ (Full Time) เรยีนนอกเวลาราชการในชวง
เยน็วนัธรรมดาหรือเสารอาทิตยอกีดวย จากการสํารวจพบ
วาเน้ือหาหลักในการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรนั้น

แทบจะไมมีความแตกตางกัน แตจะแตกตางกันท่ีรายวิชา
ทีเ่พิม่เตมิเขามาตามแขนงทีห่ลักสูตรนัน้ๆ ตองการเนนเพือ่
ใหผูเรยีนไดเรยีนเนือ้หาทีล่กึซึง้มากขึน้ ดงันัน้ผูเรยีนเองควร

พจิารณาดูใหดกีอนตดัสินใจ เพือ่จะไดเลอืกหลักสูตรใหตรง
ตามความตองการ ทัง้นีอ้าจดูจากลกัษณะงานของตนเองวา
เกี่ยวของกับอะไร หรือตองใชความรูดานใดเปนพิเศษเพื่อ
ทีจ่ะสามารถนําเอาส่ิงทีเ่รยีนนัน้มาปรับใชในการทํางานของ
ตนได และสอดคลองกับงานวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต 

(2556) จากการวิจยั เรือ่งปจจยัดานการพัฒนาคุณภาพของ
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สถาบันที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางในพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมี
การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
ยืดหยุน การมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชน
ภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความ
แตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมาก
ตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรู
ของนักศกึษา เชน การเปดโอกาสใหนกัศึกษาใหคนควาวจิยั
โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมง
เรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝก
ประสบการณภาคสนามอยางพอเพยีง มกีารจดัสมัมนา จดั
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการมีการเรียนการสอน
ทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและ
ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองอีกทั้ง สถาบันควร
มกีารเชิญผูทรงคุณวฒุแิละมีประสบการณจากภายนอกมา
เปนอาจารยพเิศษหรอืมกีารศกึษาดงูานหนวยงานภายนอก
ดวย 
 3. ความเปนเลศิในการวิจยัและสรางนวตักรรม
  ความเปนเลศิในการวิจยัและสรางนวัตกรรม 
เปนความภาคภูมิใจสําคัญของชาวมหิดลท่ีสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คือ มีการสงเสริมและสนับสนุน
ใหเกดิผลงานวจิยัในระดบัสากล เพือ่สรางองคความรูใหมๆ  
ในแตละปมีผลงานวิจัยที่ สามารถประยุกต ใชและ

เกิดประโยชนกับสังคม ในดานตางๆ จํานวนมาก อาทิ 
การแพทย การวจิยัทางคลนิกิการพัฒนายา วคัซนี ชดุทดสอบ
เพ่ือการวินิจฉัยโรคและผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งผลงาน

ดานวิทยาศาสตร-เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
และสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีผลงานวิจัยของชาวมหิดลยังได
รับการตีพิมพในวารสารวิชาการท้ังในและตางประเทศ

ไดรับการอางอิงในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลสากล
รวมทัง้ไดรบัรางวลัระดับนานาชาติระดบัชาติ และระดับสถาบัน

เปนจาํนวนมาก ผลการวิจยัพบวาความเปนเลิศในการวิจยั

และสรางนวตักรรม สงผลตอการตดัสินใจเขาศกึษาตอของ
ทันตแพทยระดับบัณฑิตศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด มีคา
เฉล่ียเทากบั 5 การวิจยัแตละมหาวิทยาลัยมีจดุเนนในเร่ือง
การวจิยัท่ีแตกตางกนัขึน้กบัสภาพแวดลอมและความพรอม
ของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยตอง
มียุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศรวีรรณา ขวญัชุม และอาณัต ิปาลพันธุ (2554) ศกึษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิต
ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปการศึกษา 2553 
ผลการวจิยัพบวา นกัศึกษามแีรงจงูใจในการเลอืกเขาศกึษา
ตอระดบับัณฑิตศึกษาดานวิชาการอยูในระดบัมากทีส่ดุ โดย
นกัศึกษาใหความสําคญักบัศกัยภาพดานการเรียนการสอน 
งานวิจัย และความรูความสามารถของคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยมหิดลและการพัฒนางานดานวิจัยของ
มหาวิทยา ลัยมหิดลที่ เ จริญก าวหน ามาโดยตลอด 
ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ 
สรางความเปนเลิศในการวิจัย สรางองคกรแหงการเรียนรู 
และความเปนเลิศทางวิชาการ
 4. ดานการเปนสาขาวชิาตรงกบัความตองการ
ของสังคม
  ผลการวิจยัวา เหตจุงูใจในการเลอืกดานการ
เปนสาขาวิชาตรงกับความตองการของสังคมจากการ
พจิารณาพบวา ทนัตแพทยเปนอาชีพทีม่เีกียรติมคีนยกยอง
นับถือ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.95 ในปจจุบันมีการแขงขันกันเรียนสาขาเฉพาะทาง
คอนขางสูง การไดพัฒนาตนเองก็เปนสวนหนึ่งที่จะทําให
สามารถกาวไปสูความสําเร็จในหนาที่การงานไดอยางดี 
จึงมีทันตแพทยจํานวนมากมาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
เพราะตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมคีวามรู ความ
สามารถและประสบการณเช่ียวชาญมากย่ิงข้ึน เพื่อให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ความกาวหนาทางวิชาการและ
วิชาชีพ สอดคลองกับ งานวิจัยของ วันวิสาข แกวสมบูรณ 
(2556) ไดศกึษาและสรุปเหตุจงูใจท่ีทาํใหนสิติเขาศึกษาตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษาไววาสวนหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัยดาน

เหตุผลสวนตัว โดยผูที่มาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาอาจ
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มีเหตุผลสวนตัวในการเขาศึกษาตอ เพราะอยากมีชื่อเสียง 
เกียรติยศ และอยากไดชื่อวาเปนผูจบปริญญาโท เปนตน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีวรรณา ขวัญชุม และอาณัติ 
ปาลพันธุ (2554) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษา
ตอระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ปการศึกษา 2553 ซึ่งจากการศึกษาแรงจูงใจในการเลือก
เขาศกึษาตอระดบับณัฑติศกึษาของนักศกึษาของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ดานสังคม พบวา นักศึกษามีแรงจูงใจ
ในการเลอืกศกึษาตอระดับบัณฑติศกึษา ดานสังคมในระดบั
มาก คอืรูสกึภาคภูมใิจท่ีไดเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 

และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวมีความรูความสามารถ
ดานวิชาการเปนอยางดี การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ยงัสรางโอกาสใหมอีาชีพทีม่ัน่คงกาวหนาเน่ืองมาจากความ
มีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาเปนปจจัยท่ีทําใหเหตุจูงใน
การเลือกเขาศึกษาตอสถาบันน้ัน
 5. ความภูมิใจที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหิดลความภูมิใจท่ีไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบันไดชื่อวาเปนมหาวิทยาลัย

ชัน้แนวหนาของประเทศ เปนทีย่อมรับในดานการผลิตบณัฑติ

โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตร
ประยุกต ในขณะเดียวกันการผลิตบณัฑติสาขาวิชาอ่ืนๆ ทัง้
ระดบัปรญิญาตร ีโท และเอกของมหาวทิยาลยัมหดิลกก็าํลงั
ดาํเนนิกาวหนาไปอยางมปีระสทิธผิลไมแพกนั ในชวงหลาย
ปที่ผานมามีคณะและหนวยงานใหมเกิดขึ้นเปนลําดับ ตาม
สภาพการณและความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ความโดดเดนทางวชิาการของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล
จึงไมจํากัดเฉพาะสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเทาน้ัน แตยัง
ขยายไปถึงนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

สงัคมศาสตร-มนษุยศาสตร รวมถงึนักศกึษาของสถาบนัการ
ศึกษาในกํากับของมหาวิทยาลัย เชน วิทยาลัยนานาชาติ 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป ที่ยังมุงเนนการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสากลและเฉพาะดานที่ทําชื่อเสียงใหแกประเทศ
ชาตเิปนทีย่อมรบัในระดบัสากล มหาวทิยาลยัมผีลงานวจิยั 

ผลงานทางวิชาการที่ โดดเดนและไดรับการยอมรับ
จากนานาชาตอิกีทัง้ไดรบัการอางองิจากวารสารระดบัโลกเปน

จํานวนมาก นอกจากนี้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังกอ

ใหเกดิประโยชนในการพฒันาประเทศและสงัคมเปนจาํนวน
มากอีกดวย ผลการวิจัยเหตุจูงใจความภูมิใจที่ไดเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.95 ทันตแพทยที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสามารถเปนที่ยกยองและ
ยอมรับของสังคม การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเลือกเรียน
สาขาเฉพาะทางทําใหมอีาชีพทีม่ัน่คงและเจริญกาวหนานาํ
ความรูที่ไดรับไปพัฒนาและชวยเหลือสังคม สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วันวิสาข แกวสมบูรณ (2556) ไดศึกษาและ
สรปุเหตุจงูใจท่ีทาํใหนสิติเขาศกึษาตอในระดับบณัฑิตศกึษา
ไววาสวนหนึง่ขึน้อยูกบัปจจยัดานเหตผุลสวนตวั โดยผูทีม่า
ศกึษาตอระดับบณัฑติศึกษาอาจมเีหตผุลสวนตวัในการเขา
ศึกษาตอ เพราะอยากมีชื่อเสียง เกียรติยศ และอยากไดชื่อ
วาเปนผูจบปริญญาโท เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศรีวรรณา ขวัญชุม และอาณัติ ปาลพันธุ (2554) ที่ศึกษา
แรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาของ
นกัศกึษามหาวทิยาลัยมหดิล ปการศกึษา 2553 ซึง่จากการ
ศกึษาแรงจงูใจในการเลอืกเขาศกึษาตอระดับบณัฑติศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานสังคม พบวา 
นกัศกึษามแีรงจงูใจในการเลือกศึกษาตอระดบับณัฑิตศกึษา 
ดานสังคมในระดับมาก คือรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลว
มีความรูความสามารถดานวิชาการเปนอยางดี การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษายังสรางโอกาสใหมีอาชีพที่มั่นคง
กาวหนาเนื่องมาจากความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา
เปนปจจยัทีท่าํใหเหตจุงูในการเลอืกเขาศกึษาตอสถาบนันัน้
 6. ดานอิทธิพลจากการชักชวนจากบุคคล

และส่ือ
  ผลการวิจัยพบวา ดานอิทธิพลจากการ
ชกัชวนจากบุคคลและส่ือ มทีนัตแพทยทีตั่ดสนิใจเขาศึกษา

ตอระดับบัณฑิตศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคา
เฉล่ียเทากับ 4.19 ดวยเหตุผลเพ่ือสนองความตองการของ
บุคคลท่ีเกี่ยวของ เชน บิดา มารดา ญาติพี่นอง เพื่อน

ผูปกครอง และคําแนะนาํของศษิยเกาสอดคลองกบังานวจิยั
ของ วันวิสาข แกวสมบูรณ (2556) ไดศึกษาและสรุปเหตุ
จูงใจที่ทําใหนิสิตเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาไววา
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ปจจัยดานอิทธิพลจากการชักจูงจากบุคคลและส่ือ 
ทันตแพทยบางคนเขาศึกษาตอโดยการสนับสนุนหรือได
รบัคาํชีแ้จงจากเพือ่น คร ูอาจารยทีเ่คยสอน ญาตพิีน่องหรอื
สามี ภรรยาใหการสนับสนุน ตลอดจนไดทราบขาวการ
รับสมัครจากส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ ศรีวรรณา ขวัญชุม และอาณัต ิ
ปาลพันธุ (2554) ที่ศึกษาแรงจูงใจการเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับบณัฑติศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล ปการ
ศึกษา 2553 ซึ่งจากการศึกษาแรงจูงใจในดานบุคคล
ที่เกี่ยวของพบวานักศึกษามีแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษา
ตอระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมาก คือ ความตองการของ
บดิา มารดา หรอืผูปกครองตองการใหเขาศกึษาตอมากทีส่ดุ
คือตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต 
(2556) จากการวิจยั เรือ่งปจจยัดานการพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
สอดคลองกบัคาํอธบิายในตวับงชี ้3.1: ระบบและกลไกการ
ใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร โดยสถาบัน
อุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษย
เกาอยางครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ 1) 
การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษาท้ังดาน
วิชาการและการใชชีวิต 2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการ
ศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลง
ขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความ

เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและ

ศิษยเกา และ 3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ
 7. อาจารยมคีวามรู ความสามารถเปนทีย่อมรับ
  เหตุจงูใจดานอาจารยมคีวามรู ความสามารถ

เปนที่ยอมรับ มหาวิทยาลัยมหิดลมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความสามารถและศักยภาพทางวิชาการสูงจํานวนมาก 
มผีูดาํรงตาํแหนงศาสตราจารยมากทีส่ดุในสถาบนัอุดมศกึษา
ของประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดลมุงสงเสริมบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับเพื่อสรางประโยชน

แกสังคม มีบุคลากรจํานวนมากท่ีไดรับรางวัลตางๆ 

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ อาทิ รางวัลในฐานะผูมีความ
โดดเดนความรวมมือทางการศึกษาและวิจยั เปนผูไดรบัการ
ยอมรบัอยางกวางขวางวาเปนผูอทุศิตนตอการสาธารณสขุ
ในประเทศไทยและระหวางประเทศ รางวัลอาจารยแพทย
ประพฤติตนดีเดนในเชิงคุณธรรม จริยธรรม และในสาขา
อื่นๆ รวมถึงการไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีมีความ
สําคัญระดับชาติ เชน ผูอํานวยการศูนยความรวมมือ
องคการอนามยัโลก รางวลัศลิปนแหงชาต ิและการประกาศ
เกียรติคุณเปนนักวิทยาศาสตรดีเดน นอกจากความภาค
ภูมิใจในรางวัลเกียรติยศ และตําแหนงตางๆ ของบุคลากร
แลวนั้น ความภาคภูมิใจสําคัญอีกประการหน่ึงในฐานะ 
สถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยสามารถผลิตบุคลากร
ระดับปริญญาเอกท่ีมีจํานวนเพ่ิมสูงขึ้นในแตละป รวมท้ัง
สามารถผลิตแพทยทีม่คีวามรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ
และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
ผลการวิจัยเหตุจู งใจในการเลือกอาจารยมีความรู  
ความสามารถเปนทีย่อมรบัตอการตดัสนิใจเขาศึกษาตอของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 5 ซึ่งถือวาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถศกึษาวจิยัเพือ่การตดิตามความกาวหนาทาง
วชิาการและพฒันาองคความรู ในสาขาวชิาเฉพาะทาง เพือ่
นาํไปใชในการเรยีนการสอนและพฒันาประเทศ สอดคลอง
กบังานวจิยัของ วนัวสิาข แกวสมบรูณ (2556) ไดศกึษาและ
สรปุเหตุจงูใจท่ีทาํใหนสิติเขาศกึษาตอในระดับบณัฑิตศกึษา
ไววามาจากอาจารยที่สอนมีชื่อเสียงและมีคุณภาพ เชน
เดียวกบั กรธัช อยูสุข (2556) ศึกษาปจจัยที่ควรพิจารณา
ในการเรียนตอดาน MBA : “11 Cs to Consider in MBA 
Course” พบวาอาจารยผูสอนในหลักสูตรนับเปนปจจัย
สําคัญที่ผูเรียนควรพิจารณา เพราะเนื้อหาหลักสูตรแมดี

เพียงใด แตถาอาจารยผูสอนขาดความรู ความเขาใจใน
เนื้อหา ท่ีสอนอยางแทจริ งหรือถายทอดได ไมดีพอ 
กไ็มสามารถทาํใหการเรยีนการสอนของผูเรยีนมีประสทิธภิาพ
ได ผูที่สอนในเนื้อหาใดๆ ควรเปนคนที่มีประสบการณใน
การสอน การทํางานหรือทําวิจัยที่เกี่ยวของกับเน้ือหานั้นๆ 

ทัง้นีย้งัสามารถพิจารณาจากตัวของอาจารยผูสอนในแตละ
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หลักสูตรไดจากคุณวุฒิ เชน อาจารยผูสอนในหลักสูตรจบ
ปริญญาเอกในดานท่ีเก่ียวของจากสถาบันที่นาเช่ือถือหรือ
มีชื่อเสียง หรืออาจารยผูสอนมีตําแหนงทางวิชาการไมวา
จะเปนผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) รองศาสตราจารย (รศ.) 
และศาตราจารย (ศ.) เพราะคุณวุฒิและตําแหนงทาง

วชิาการเปนตวัชีว้ดัท่ีแสดงใหเหน็วาอาจารยผูสอนมคีวามรู
ความเชี่ยวชาญในรายวิชาน้ันๆ อยางแทจริง สิ่งหนึ่งที่
ไมมองขามในการพิจารณาอาจารยผูสอนในหลักสูตรคอืควร
มอีาจารยประจําหลกัสตูรทีท่าํการสอนเต็มเวลาในหลกัสตูร
ของสถาบันนั้นพอสมควร เพราะบางมหาวิทยาลัยที่เปด
สอนบางท่ีพบวามอีาจารยประจําหลักสตูรเพียงแค 4-5 คน
เทานั้น แตอาจารยที่มาสอนในหลักสูตรสวนใหญกลับเปน
อาจารยพิเศษท่ีเชิญจากสถาบันอื่นๆ มาสอน ที่ตอง
พิจารณาขอน้ีดวยเพราะอาจารยประจําจะทําหนาท่ีเปน
อาจารยที่ปรึกษาของผูเรียนดวย แตอาจารยที่ทางสถาบัน
เชิญมาสอนหรืออาจารยพิเศษนั้นไมไดมาเปนที่ปรึกษา
ใหกบัผูเรียน ดงันัน้หากจาํนวนอาจารยประจาํหลกัสตูรนอย
กอ็าจมเีวลาหรือการเอาใจใสดแูลใหคาํปรกึษาผูเรยีนไดไมมี
ประสิทธิภาพพอ ก็อาจสงผลตอตัวผูเรียนดวยเชนกัน เชน
อาจจบชาเพราะขาดการใหคาํปรกึษาในการทาํวทิยานพินธ 
เปนตน นอกจากน้ี สอดคลองกับงานวิจัยของ ประภา 
สินวรพันธุ (2554) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแนวโนมการ
ศึกษาตอในระดับปริญญาโทของพนักงานบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครพบวาคณุสมบัตสิถาบันการศึกษาดาน
ชื่อเสียงของผูสอน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน

ระดบัตํา่ กบัระดบัของโอกาสทีจ่ะเรยีนตอในระดบัปรญิญาโท

ของพนักงานบริษทัเอกชน ทีร่ะดับนัยสาํคัญทางสถิต ิ0.05 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรบัการนําผลการวิจยัไปใช

  1.1 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาความพึง
พอใจของทันตแพทยที่มีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา

เอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
วามีความพึงพอใจอยางไร ผลท่ีไดจากการวิจัยทําใหได
ขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับการวางแผน การพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

  1.2 การเปดรบัสมคัรนกัศึกษามหาวทิยาลยั
จึงควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ และแนะนํา
หลกัสตูรใหมากยิง่ขึน้ ควรมกีารปรบัปรงุขอมูลเวบ็ไซตของ
มหาวิทยาลัยใหทันสมัยเปนปจจุบัน และควรเ พ่ิม
ชองทางการประชาสัมพนัธใหมากขึน้ เชน การประชาสัมพนัธ

ถึงผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หัวหนางาน
ทนัตกรรม ผูอาํนวยการกองทันตสาธารณสุข ทางหนังสอืพมิพ 
วิทยุ ทางสถานีโทรทัศน ฯลฯ เพราะเนื่องจากทันตแพทย
จะโทรมาถามภาควิชาทุกปเรื่องการเปดรับสมัคร
  1.3 การเปดรบันกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีหลักสูตรภาคพิเศษ เพื่อนักศึกษา
สามารถเรียนและทํางานไปพรอมๆ กันได เชน เปดเรียน
วันเสารและวันอาทิตย 
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 งานวิจัยเรื่อง เหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา
เอ็นโดดอนต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
นี้สําเร็จลุลวงไปไดดี ผูวิจัยขอขอบคุณ ทันตแพทยทุกทาน
ที่ตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัยที่ศึกษาปการศึกษา 
2555 และ 2556 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย ดร.พิศลย 
เสานาวงษ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณธนะ
สัตตบรรณศุข อาจารยประจําภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
และวิทยาเอ็นโดดอนต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใหความ
อนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการใหขอมูล แนะนํา และ

เปนที่ปรึกษาดานสถิติที่ ใชในการประมวลผลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร ทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น 
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