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บทลัดย่อ
งานวิจ ัยชิ้น น มีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาแรงจูง ใจและความต้อ งการของผู้เรีย นสาขาดนตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีเครื่องมือวิจัยสือ แบบสอบถามเพอใช่ศึกษาแรงจูงใจและความต้องการของผู้เรียนในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และนำข้อ มูล ที่ไ ต้จ ากการสำรวจมาวิเคราะห์ เพื่อ ใช่ข ้อ มูล ในการกำหนดทิศ ทางและปรับ ปรุงหลัก สูต รใบ้ม ี
ความสอดคล้องกับผู้เรียน
ประชากรที่ใช่ไนการศึกษา คอ นักศึกษาจำนวน 87 กนที่กำลังศึกษาในหลักสูตรศึลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าดนตรีต ะวัน ตก เครื่อ งมือ วิจ ัย หลัก ที่ใ ช่ใ นการวิจ ัย คือ แบบสอบถามที่ผ ู้ว ิจ ัย สร้า ง•ชื้น และผ่า น
การตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านและการทดลองใช่ (Tryout) กับกลุ่มนักศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน ไต้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability^ .87
ผลการวิจ ัย พบว่าในการจัด การเรียนการสอนสาขาดนตรี ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษามีค วามสอดคล้อ งกับ
แรงจูงใจของผู้เรียนในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรี ทั้งนี้ในการบริหารจัดการ
หลัก สูต ร ผู้จ ัด ทำหลัก สูต รจำเป็น ต้อ งสำรวจและคำนึง ถึง แรงจูง ใจในการเลอกศึก ษาต่อ ของนัก ศึก ษา
โดยแรงจูงใจต้านสถาบัน การศึก ษาที่ส ่งผลต่อ การตัด สิน ใจเข้าศึก ษาต่อ แบ่งไต้เป็น 4 บ้จจัย คือ 1. ป็จจัยต้าน
สภาพแวดล้อม ไต้แก่ สภาพแวดล้อม การมีอ ุป กรณ์ก ารเรียนการสอนที่ครบครัน และทัน สมัย การเดินทางที่
สะดวก 2. บ้จจัยต้านหลักสูตร ไต้แก่ การที่ส ถาบัน มีห ลักสูตรการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนนอกเวลา
หลัก สูต รที่เป็ด ตรงกับ ความต้อ งการของผู้เรียน 3. บ้จจัยต้านค่าใช่จ่ายตลอดหลัก สูต ร ไต้แก่ ค่าใช่จ่ายตลอด
หลักสูตร ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษามีค วามเหมาะสม 4. บ้จจัยต้านความน่าเชื่อถึอของสถาบัน ไต้แก่
เป็นสถาบันที่มี'ชื่อเสียงและมีอาจารย์'ที่มีชื่อเสยงเป็นที่ยอมรับ ในขณะเดยวกันความต้องการของนักศึกษาในต้าน
การบริหารจัดการของหลักสูตรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย อันมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ณ สถาบันเดิมใน
ระดับที่สูงขึ๋นพหว่า ต้องการใบ้สถาบันมีการเป็ดหลักสูตรระตังทเรีญญาเอกรองรับเพื่อใบ้ครอบคลุม ต้องการใบ้
มีก ารปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพของหน่ว ยงานการใบ้บ ริก ารนัก ศึก ษา อันไต้แก่ หน่ว ยงานการใบ้ท ุน สนับ สมุน
กงรเรียนและการทำวิท ยานิพ นธั หน่วยงานการใบ้ค ำปรึก ษาแนะนำและตอบบ้ญ หาในการเรียนของนัก ศึก ษา
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ABSTRACT
This study aimed to study the students’ motivation and needs in music program at graduate level by
using a survey research methodology. The research instrument was a questionnaire for studying motivation and
needs of students in the Master of Arts in Western Music Program, College of Music, Bansomdejchaopraya
Rajabhat University and the data obtained from the survey were then analyzed to find a conclusion as the data for
specify direction and develop music curriculum at graduate level.
The population of this study was 87 students who were studying in the Master of Arts in Western Music
Program. The main research instrument was a questionnaire that was developed by the researcher and passed a
quality check from three experts. It was tried out with a group of 25 non-sample students with a reliability of .87.
The results indicated that the teaching and learning management in music program at graduate level
was consistent with the motivation of students to make their decision to study in music program at graduate level.
Ill the program administration, the program makers need to explore and consider the students’ motivation for
further education. The motivation in terms of educational institution that can affect the decision to study further
can be divided into four factors: (1) Environment, including complete and modern teaching and learning
equipment and convenient travelling, (2) Program conditions, including programs that have special teaching and
learning session that meet the needs of students, (3) Expenses throughout the program, including appropriate
tuition fees and (4) Reliability of Institute, including it’s very well-known and there are many high-quality
professors. At the same time, as for the needs of students in terms of program administration and various agencies
oflhe university that can affect their decision to study further at the same institution, they want the institution to
open doctoral programs and to improve the efficiency of student service agencies, including funding for their
study and thesis, advices and answers to students' study problems, reducing document procedures, adding
sufficient student service staff, and training for students to enhance their knowledge.
Key words: Motivation; Learning and Teaching Management: Music Program, Graduate Level

1. บทนำ
คัวยการเปลี่ยนแปลงของโลภ เป็นผลสืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ การเมอง ทำให้สังคมของคนประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกภาพส่วนของโลกสามารถติดต่อเชื่อมโยงไคัสะดวก
มเทขนความเจริญ ก้าวหน้าต่างๆ ไคัขยายวงกว้างและต่อเนื่องไปในทุกทิศทุกทางในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้ป ระสบความสำเร็จ ชื่น อยู่ก ับ {เจจัย หลาย ๆ าใจจัข ได้แ ก่ ผลจากการเรีย นการสอน ผลจาก
ความส้มพัน จิระหว่างครูผู้สอนและ$เรียน ผลจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียน ผลจากการจัดและ
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