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มีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อปริญญาโทในระดบัปานกลาง การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสยาม คือ อายุ, เกรดเฉล่ียสะสมของมหาวิทยาลัยสยาม และคณะท่ีศึกษา อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท

ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม คือปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยั

ดา้นสถาบนัการศึกษา และปัจจยัดา้นสงัคม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ :  ปริญญาโท, นกัศึกษา, มหาวิทยาลยัสยาม 
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ให้ขอ้เสนอแนะ ตรวจสอบ และปรับปรุง ทาํใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความถูกตอ้งและสมบูรณ์

ยิง่ขึ้น ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านท่ีไดถ้่ายทอดความรู้ให้แก่ผูวิ้จยัตลอดระยะเวลาท่ีผ่าน

มาดว้ยความเคารพอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์มหาวิทยาลัยสยามท่ีกรุณ าให้ความช่วยเหลือในการแจก

แบบสอบถาม รวมถึงนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ทาํให้

งานวิจยัน้ีเสร็จสมบูรณ์ได ้

 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่ๆน้องๆ และเพื่อนท่ีเป็นกาํลงัใจแก่ผูวิ้จยัมา

โดยตลอด และผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีผูวิ้จยัมิได้กล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีช่วยให้การจดัทาํการคน้ควา้

อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดใ้นท่ีสุด 
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1 
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

 การศึกษาเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ป็นการศึกษาความรู้ท่ี

สืบทอดกันมาเพื่อทําให้มนุษยมี์การพัฒนาทั้ งด้านร่างกายจิตใจและสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

การศึกษานั้นไม่ไดจ้าํกดัอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการอ่านหนงัสือเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการเรียนรู้

ผ่านการกระทาํ การใชชี้วิตประจาํวนัหรือการพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ อีกดว้ยการศึกษาเป็นกระบวนการท่ี

เกิดขึ้นตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงส้ินอายุขยั (สุมาลี สังข์ศรี, 2552) หลงัจากท่ีมนุษยไ์ดรั้บการศึกษาแลว้ก็

ตอ้งนาํไปปรับใช้ให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ การเมือง และ

เทคโนโลยเีพื่อใหเ้กิดการพฒันาตนเอง อาชีพ สังคม และประเทศ 

 จากผลการสํารวจก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนของประเทศไทยเองก็เห็นความสําคญัของการศึกษา 

โดยมีจาํนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาเป็นจาํนวนมากกว่า 13 ลา้นคน

ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2558 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ) ตามตารางท่ี 1.1 

 

ตารางท่ี 1.1 จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง 

2558 

ช้ันและระดับ

การศึกษา  

 2553   2554   2555   2556   2557   2558  

 (2010)   (2011)   (2012)   (2013)   (2014)   (2015)  

ตั้งแต่ก่อน

ประถมศึกษา

ถึงอุดมศึกษา 

14,150,863 13,954,735 13,931,095 13,606,743 13,362,513 13,341,431 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2561) 

 

ครอบครัวของนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาเหล่าน้ีต่างพยายามให้บุตรของตนเองไดมี้การศึกษามากเท่าท่ี

จะเป็นไปได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจตน้ทุนชีวิตเยาวชนต่อการสอบเขา้อุดมศึกษาต่อปีซ่ึงเปิดเผยผล

สํารวจในปี 2559 ว่า ผูป้กครองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายลว้นมีความพร้อมท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้

บุตรหลานได้เรียนต่ออุดมศึกษา แม้ว่าจะต้องไปกู้เงินหรือไม่ก็ตาม โดยพบสัดส่วนการกู้ยืมเงินเพื่อ

สนับสนุนการศึกษาในครัวเรือนยากจน 52% ฐานะปานกลาง 27% และค่อนขา้งมีฐานะ 19% (สํานักงาน

ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)) และสอดคล้องกับผลการวิจยัว่าไม่ว่าจะเป็น

นักศึกษาคณะใดและศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนหรือรัฐบาล นักศึกษาส่วนมากก็ยงัคงให้ความสําคญัใน
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ระดบัมากต่อการมีกองทุนใหกู้ย้มืทางการศึกษา (ศิริจรรยา แกว้สารภูมิ 2556, อภิสิทธ์ิ ไชยยงค ์และ จุฑาสินี 

ชนะศึก 2558) จากท่ีกล่าวมาน้ีส่งผลใหจ้าํนวนนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรีมีจาํนวนมาก ตาม

ผลสาํรวจในปี 2553 ถึง 2558 ตามตารางท่ี 1.2 

 

ตารางท่ี 1.2 จํานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2558 

ช้ันและระดับการศึกษา  
 2553   2554   2555   2556   2557   2558  

 (2010)   (2011)   (2012)   (2013)   (2014)   (2015)  

ปริญญาตรีและตํ่ากว่า 2,173,037 2,156,730 2,357,831 2,186,822 2,139,868 2,181,601 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2561) 

 

จากการท่ี มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 2 ล้านคนในทุกปีทําให้ เกิดการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานของผูท่ี้จบปริญญาตรีมีความรุนแรงมากขึ้น นักศึกษาในจาํนวนดังกล่าวท่ีสําเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีแลว้จึงเขา้รับการศึกษาในระดบัปริญญาโทเพื่อให้เกิดความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัใน

ตลาดแรงงานส่งผลใหมี้นกัศึกษาอุดมศึกษาระดบัปริญญาโทมีจาํนวนมากกวา่ 1 แสนคนต่อปี ซ่ึงเห็นไดจ้าก

ผลการสํารวจในปี 2553 ถึง 2558 พบวา่จาํนวนนกัศึกษาอุดมศึกษาระดบัปริญญาโทมีแนวโนม้ค่อนขา้งคงท่ี

ตามตารางท่ี 1.3 

 

ตารางท่ี 1.3 จํานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2558 

ช้ันและระดับการศึกษา  
 2553   2554   2555   2556   2557   2558  

 (2010)   (2011)   (2012)   (2013)   (2014)   (2015)  

จาํนวนนกัศึกษาระดบัปริญญา

โท 

176,619 185,760 172,894 197,500 184,180 158,896 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2561) 

 

ในจาํนวนน้ี นักศึกษาอุดมศึกษาระดับปริญญาโทของสถานศึกษาเอกชนในปี 2553 ถึง 2558 มี

แนวโนม้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ตามตารางท่ี 1.4 
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ตารางท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาโท ของสถานศึกษาเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

ถึง 2558 

ช้ันและระดับการศึกษา  
 2553   2554   2555   2556   2557   2558  

 (2010)   (2011)   (2012)   (2013)   (2014)   (2015)  

จาํนวนนกัศึกษาระดบัปริญญา

โท ของสถานศึกษาเอกชน 

13,124 14,686 18,072 25,772 34,711 23,200 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2561) 

 

ส่วนในดา้นสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีสถาบนัท่ีให้

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ถึง 154 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 80 แห่ง และ

สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 74 แห่ง ซ่ึงมีจาํนวนเพิ่มขึ้นมาจาก 151 แห่ง ตามตารางท่ี 1.5 (สํานกังานสถิติ

แห่งชาติ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจาํนวนนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสถานศึกษาเอกชนท่ีมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 

 

ตารางท่ี 1.5 จํานวนสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2558 

สังกัด 
 2553   2554   2555   2556   2557   2558  

 (2010)   (2011)   (2012)   (2013)   (2014)   (2015)  

สถาบนัอุดมศึกษา 150 150 150 150 150 154 

        สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 79 79 79 79 79 80 

        สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 71 71 71 71 71 74 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2561) 

 

 ในการวิจยัน้ีผูวิ้จยัให้ความสําคญัท่ีจะศึกษาว่ามีปัจจยัใดบ้างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโทของมหาวิทยาลยัสยาม ผูวิ้จยัจึงไดท้าํการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและพบว่าปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ไดแ้ก่ อาย,ุ เกรดเฉล่ีย, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, สาขาท่ีจบ

มา, รายได้เฉล่ีย, ประสบการณ์ทาํงาน, การมีอาชีพเสริม, แหล่งรายได้ในปัจจุบัน เป็นต้น (ชนินทร์ เลิศ

ประภาภรณ์ (2553) ,ทศันี ทศัศรี (2558), วารุณี รักดว้ง (2558) และ สุชาวดี ก่ิงทอง (2559)) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จาํนวนนักศึกษาอุดมศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชน

โดยรวมแลว้มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ แต่ทว่าในมหาวิทยาลยัสยามกลบัมีจาํนวนนักศึกษาอุดมศึกษาระดบั

ปริญญาโทหลกัสูตรภาษาไทยลดลง ตามตารางท่ี 1.6 
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ตารางท่ี 1.6 จํานวนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง 

2561 

ระดับการศึกษา 
 2556   2557   2558   2559   2560   2561  

 (2013)   (2014)   (2015)   (2016)   (2017)   (2018)  

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร

ภาษาไทย ของมหาวิทยาลยัสยาม 

194 157 123 66 58 63 

ท่ีมา: สาํนกัทะเบียนและวดัผล (2562) 

 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ รวมถึงนักศึกษาระดบัปริญญาโทท่ี

กาํลงัศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัสยามนั้น เป็นนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยั

สยามในสัดส่วนท่ีตํ่ากว่านักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัอ่ืน ผูวิ้จยัจึงมีความ

สนใจและตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อจะนําผลจากการวิจัยคร้ังน้ีไปพัฒนา วางแผนการบริหารจัดการการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัทั้งภาครัฐและเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหมี้ความสามารถในการ

ดาํเนินงาน เป็นเสาหลกัในการศึกษาของประเทศต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

1. เพื่อสํารวจปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

 3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยั

สยาม 
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1.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย  

  

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

2. ปัจจยัพื้นฐาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา ปัจจยั

ดา้นสังคม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยั

สยาม 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีไดรั้บ 

4. เกรดเฉล่ียสะสมของมหาวิทยาลยัสยาม 

5. คณะท่ีศึกษา 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

7. แหล่งรายไดห้ลกั 

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท 

ปัจจัยพื้นฐาน 

8. ดา้นครอบครัว 

9. ดา้นการเงิน 

10. ดา้นสถาบนัการศึกษา 

11. ดา้นสังคม 

ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ (2553) และทศันี 

ทศัศรี (2558) 

H1 

H2 
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1.5 ขอบเขตในการวิจัย 

 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทท่ี

มหาวิทยาลยัสยาม จาํนวน 5 ด้านคือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้น

สถาบนัการศึกษา และปัจจยัดา้นสังคม 

 2. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีกาํลงัศึกษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยั

สยาม 

 3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี ทาํการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัสยาม 

 4. ขอบเขตดา้นเวลาในการศึกษา ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาคอืเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

การตัดสินใจ หมายถึง การตกลงใจท่ีจะกระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึงหลงัจากท่ีไดท้าํการประเมิน

หรือพิจารณาแลว้ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด เกรดเฉล่ียสะสม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

แหล่งรายไดห้ลกั ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

ปัจจัยด้านการเงิน หมายถึง ค่าบาํรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

ปัจจัยด้านครอบครัว หมายถึง รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน ความพร้อมทางการเงิน การสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายจากครอบครัว ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา หมายถึง ช่วงเวลาในการเรียน ระยะเวลาในการศึกษา ท่ีตั้งของสถาบนั

กบัการเดินทางมาเรียน ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 

ปัจจัยด้านสังคม หมายถึง ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ การ

เพิ่มวุฒิการศึกษา ความรู้เพิ่มเติม การยอมรับในสังคม 

การศึกษา หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ท่ีสืบทอดกนัมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคคล

โดยการอบรมและการปฏิบติั 

 นักศึกษา หมายถึง นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลยัสยาม 

ปริญญาตรี หมายถึง การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัสยามเปิดให้บุคคลซ่ึงจบการศึกษา

ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ขึ้นไปเขา้ทาํการศึกษา 

ปริญญาโท หมายถึง การศึกษาระดบัมหาบณัฑิตท่ีมหาวิทยาลยัสยามเปิดให้บุคคลซ่ึงจบการศึกษา

ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไปเขา้ทาํการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยสยาม หมายถึง มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองให้จดัการเรียนการสอนไดใ้น 

ระดับ ป ริญ ญ าตรีระดับ ป ริญ ญ าโท  และระดับ ป ริญ ญ าเอก สั งกัดคณ ะกรรมการการอุดมศึกษ า

กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานท่ีตั้งอยู่ท่ี 38 ถนนเพชรเกษม แขวง บางหวา้ เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

10160 

 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม เพื่อให้สามารถนาํไปพิจารณาการให้ความสําคญัในการเชิญชวนหรือ

ประชาสัมพนัธเ์ก่ียวกบัการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

 2. ทราบถึงปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยามเพื่อนาํไปพฒันา ปรับปรุง แกไ้ขกลยุทธ์ในการเชิญชวนหรือประชาสัมพนัธ์

เก่ียวกบัการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

3. ทราบถึงการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยั

สยาม เพื่อให้สามารถนาํไปพิจารณากลยุทธ์ในการเชิญชวนหรือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโท 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

งานวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัสยาม ผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมา

ประกอบการนาํเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการศึกษา 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการลงทุนการศึกษา 

2.4 ประวติัมหาวิทยาลยัสยาม 

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจ 

 

ความหมายของการตัดสินใจ 

 George (1977) กล่าววา่ การตดัสินใจคือการเลือกจากทางเลือก 2 ทางหรือมากกวา่นั้นขึ้นไป 

 Harrison (1999) กล่าววา่ การตดัสินใจเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นการจดัการบริหารองคก์าร 

 ทศันี ทศัศรี (2558) กล่าววา่ การตดัสินใจหมายถึงการเลือกระหวา่งทางเลือกโดยคาดหวงัว่า

จะนําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีพึงพอใจ, เป็นการเลือกทางปฏิบัติซ่ึงมีหลายทางเลือกเป็นแนวปฏิบัติไปสู่

เป้าหมาย การตดัสินใจน้ีอาจเป็นการตดัสินใจท่ีจะกระทาํการส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายอยา่งเพื่อบรรลุ

เป้าหมาย , เป็นกระบวนการในการเลือกตัวเลือกจากหลายตัวเลือก เป็นส่ิงท่ีต้องทําความเข้าใจ 

เพราะตวัเลือกเหล่านั้นมีบทบาทท่ีสําคญั และการคิดและการใช้ดุลพินิจอย่างถ่ีถว้นรอบคอบ เพื่อ

เลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด จากทางเลือกท่ีมีอยู่หลายๆ ทาง และสามารถแก้ไขปัญหาหรือวางแผนไว้

ล่วงหนา้ไดเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ 

วารุณี รักดว้ง (2558) กล่าวว่า การตดัสินใจ คือ การเลือกทางใดทางหน่ึง จากหลายๆ ทางท่ี

ไดพ้ิจารณาและประเมินทางเลือกอย่างดีแลว้ว่าเป็นทางท่ีดีท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์, เป็นการเลือก

ทางเลือกจากหลายๆทาง โดยใชดุ้ลพินิจพิจารณาขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีอยู่ผนวกกบัค่านิยมของแต่ละคน 

เพื่อเลือกทางเลือกให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตนตอ้งการ และ คือการเลือกแนวทางปฏิบติัอย่างใด

อยา่งหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยูห่ลายทางใหมี้การปฏิบติัเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนด 
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กระบวนการตัดสินใจ 

วารุณี รักดว้ง (2558) ไดเ้สนอขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจ ไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การระบุปัญหา (Identify the problem) หมายถึง การช้ีชดัถึงปัญหาและการคน้หาสาเหตุ

ของปัญหา วา่เกิดจากอะไร ซ่ึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาเป็นส่ิงท่ีสะสมมาตั้งแต่เวลาในอดีต 

2. การกาํหนดทางเลือก (Develop alternatives) หมายถึง การค้นหาหรือการกาํหนดแนว

ทางการแกปั้ญหาท่ีระบุไว ้โดยพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นแต่ละวิธีเหล่านั้น จากเวลาท่ีตอ้งใช้

ทรัพยากรอ่ืนท่ีตอ้งนามาสนบัสนุนและบุคคลท่ีตอ้งเก่ียวขอ้ง 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluate alternative) หมายถึง การพิจารณาเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วย

ความละเอียดรอบคอบแลว้แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้ดี ขอ้เสียของแต่ละทางเลือกใหป้รากฏโดยเด่นชดั 

4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Choose and implement the best alternative) เม่ือ

พิจารณาทางเลือกแต่ละทางเลือกแลว้ ผูต้ดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยูเ่พื่อนาํไปปฏิบติั 

5. การประเมินผลการตดัสินใจ (Evaluate the decision) เม่ือนําทางเลือกท่ีดีท่ีสุดไปปฏิบติั

แลว้ จะตอ้งประเมินว่าผลการปฏิบติัตามทางเลือกนั้นเป็นอย่างไร ไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไวห้รือไม่ 

และมีวิธีท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร และจะแกไ้ขท่ีส่วนใด 

และให้ความหมายของกระบวนการตัดสินใจไว้ว่า การเลือกเพียงทางเลือกเดียวจาก

ทางเลือกท่ีมีอยู่ทั้งหมด ซ่ึงผูท้าํการตดัสินใจจะตอ้งทาํตามกระบวนการตดัสินใจเพื่อให้ไดท้างเลือก

นั้นมา โดยขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจท่ีสาํคญัมี 8 ประการ คือ 

1. ต้องทําความเข้าใจปัญหา (Perceive a Problem) เร่ิมด้วยการนิยามถึงปัญหา ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นมีความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีเป็นอยู่และสถานการณ์ท่ีไดใ้ห้ความหมายไวอ้ย่างไร เพราะการ

ทาํความเขา้ใจถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไร จะทาํให้สามารถหาวิธีการมาเพื่อขจดัปัญหาอุปสรรคได้

อย่างแทจ้ริง เม่ือผูท้าํการตดัสินใจกาํหนดนิยามของปัญหาไดแ้ลว้ เขาตอ้งกาํหนดเง่ือนไขของการ

ตดัสินใจ 

2. กาํหนดว่าอะไรคือส่ิงสําคญัในการตดัสินใจ โดยมีการนําเอาความสนใจ ค่านิยม และ

ความชอบส่วนตวัของผูท้าํการตดัสินใจเขา้มาสู่กระบวนการนิยามอนัเป็นเง่ือนไขท่ีสําคญัในการ

แกปั้ญหา 

3. การวางจุดมุ่ งหมายและการกําหนดวัตถุประสงค์ (Set Goals and Objectives) การ

ตดัสินใจจะมีความชดัเจนมากขึ้นถา้ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการวางจุดมุ่งหมายและกาํหนดวตัถุประสงค์ได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

4. การสร้างทางเลือก (Generate Alternatives) ผูท้าํการตดัสินใจสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้

ตอ้งคน้หาทางเลือกท่ีมีอยูเ่พื่อนาํมาใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ 
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5. การรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร (Gather Information) ก่อนท่ีจะประเมินทางเลือกต่อไปตอ้งมี

การรวบรวมผลการพิจารณาแต่ละทางเลือกและผลสัมฤทธ์ิท่ีตามมา โดยมากจะเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของผูท้ ําการตัดสินใจท่ีต้องให้เรียนรู้มากเท่ากับการพิจารณาทางเลือกท่ีทาํให้เกิดปัญหาแต่ละ

ทางเลือก ซ่ึงเป็นผลใหส้าํเร็จตามจุดมุง่หมายและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

6. การประเมินหาทางเลือก (Evaluates the Alternatives) หลังจากทําการประเมินแต่ละ

ทางเลือกอยา่งรอบคอบแลว้ ผูท้าํการตดัสินใจจึงเลือกทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

อุบลวรรณา ภวกานันท์ (2555) กล่าวว่าธรรมชาติทั่วไปของกระบวนการตัดสินใจ จะมี

ลกัษณะดงัน้ี 

1. ตอ้งการการจาํได้ หมายถึง การจาํไดถึ้งความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ท่ีเราสนใจกับ

สถานการณ์ท่ีเป็นจริงท่ีทาํใหรู้้สึกมากพอจะทาํใหเ้กิดใหก้ระบวนการตดัสินใจเลือก 

 2. ค้นหาข้อมูล หมายถึง วิธีการหาขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นส่วนความจาํ (internal search) หรือ

ความรู้ ทกัษะ ขอ้มูลท่ีช่วยตดัสินใจจากส่ิงแวดลอ้ม (external search) มาใช ้

 3. ประเมินทางเลือก หมายถึง การหาทางเลือกในส่วนท่ีทาํให้เกิดผลกาํไรและขอ้จาํกดัของ

ตวัเลือก 

 4. การเลือก หมายถึง การเลือกทางเลือกหรือยอมรับส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 5. ผลลพัธ์ หมายถึง การประเมินส่ิงท่ีเราเลือกวา่ตรงกบัความตอ้งการของเราหรือไม ่

การตดัสินใจสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบคือ 

 1. การตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน เป็นการตดัสินใจท่ีผูต้ดัสินใจทราบเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้ นในอนาคตอย่างถูกต้องแน่นอน จึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรับสภาวการณ์นั้ นภายใต้

ข้อจํากัดต่างๆ ของปัญหานั้ น เช่น การตัดสินใจนําเงินออมไปฝากธนาคารเพราะทราบถึง

ผลตอบแทนท่ีจะไดใ้นช่วงเวลาท่ีจะไปฝาก 

 2. การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีเสียง ผูท้าํหน้าท่ีตดัสินใจจะตอ้งทราบถึงความน่าจะ

เป็นของแต่ละเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้ น โดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น (probability theory) เป็น

เคร่ืองมือในการคาดเดาเหตุการณ์และโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เช่น การตดัสินใจนาํ

เงินออมไปเล่นหุน้โดยท่ีคาดวา่จะไดผ้ลตอบแทนท่ีมากกวา่ไปฝากธนาคาร 

 3. การตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน ผูต้ดัสินใจไม่ทราบล่วงหน้าว่าเหตุการณ์

ต่างๆ เก่ียวขอ้งกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในอนาคตมากน้อยเพียงใดและไม่รู้ถึงโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นของ

ทางเลือกในการตดัสินใจ แต่พอจะมีขอ้มูลท่ีสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เหล่านั้นได ้

ความน่าจะเป็นดงักล่าวอาจมาจากประสบการณ์ในอดีตหรือขอ้มูลทางสถิติ เช่น การตดัสินใจไป

เท่ียวทะเลท่ีอาจมีภยัธรรมชาติเกิดขึ้นในพื้นท่ีนั้น 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการศึกษา 

 

ความหมายของการศึกษา 

 Carter V.Good (1973) กล่าววา่ การศึกษาเป็นผลรวมของกระบวนการทั้งหมดท่ีบุคคลนาํมา

พฒันาความสามารถ ทศันคติ และพฤติกรรม ท่ีมีคุณค่าเป็นท่ีพึงปรารถนาในสังคมท่ีบุคคลนั้นอาศยั

อยู ่

John Dewey (2557) กล่าวว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงามของชีวิต ดงันั้นกระบวนการ

จดัการศึกษาจึงถือเป็นกระบวนการสร้างเง่ือนไขใหชี้วิตมีความเจริญงอกงาม ความงอกงามท่ีเป็นไป

เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตมนุษย ์

 ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ (2557) กล่าวว่า การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาบุคคลทั้งด้าน

จิตใจ นิสัย และคุณสมบติัอ่ืนๆ กระบวนการศึกษาเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีคนรุ่นหน่ึงมอบให้แก่คนอีก

รุ่นหน่ึง เคร่ืองมือน้ีถ้าไม่นําไปใช้ก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด, เป็นกระบวนการถ่ายทอด 

สร้างสรรค์ สั่ งสมชีวิตและวัฒนธรรมของปัจเจกชนและสังคม เป็นกระบวนการถ่ายทอด

ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น และคือการสร้างและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของมนุษยเ์พื่อให้เกิด

ความเจริญและการแกปั้ญหา 

วารุณี รักด้วง (2558) กล่าวว่า การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันามนุษยท์ั้ งทางสติปัญญา

ทกัษะ บุคลิกภาพ หรือนิสัยใจคอ โดยมีผูถ้่ายทอดความรู้และจดัประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียนภายใน

สถานศึกษา, เป็นกระบวนการผลิตท่ีช่วยเปล่ียนแปลงมนุษยใ์ห้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น เปรียบเสมือน

เคร่ืองจกัรท่ีผลิตสินคา้เพื่อเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตต่อไป, เป็นกระบวนการพฒันาบุคคลให้

มีความเจริญงอกงามจนถึงขีดสุด จุดมุ่งหมายของการศึกษาอยู่ท่ีบุคคล, เป็นกระบวนการเรียนรู้ 

การศึกษาอบรมการสร้างองคค์วามรู้ของบุคคลอนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัเก้ือหนุนท่ีให้

โอกาส การอาํนวยความสะดวกและการส่งเสริมท่ีจะกระตุน้ให้คนสามารถเรียนรู้ไดต้นเอง และให้

ความหมายของการศึกษาไว ้2 ความหมาย 

1. การศึกษาในความหมายอยา่งกวา้ง หมายถึง ขบวนการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่เกิดจนส้ิน

อายุขัย เป็นขบวนการหาความรู้และประสบการณ์ทุกอย่างท่ีได้รับตั้ งแต่วยัทารก ถึงวัยชรา 

ขบวนการดงักล่าวจะอาศยัส่ือการศึกษา คือบา้น โรงเรียน วดั สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการใช้

ชีวิตและกิจกรรมทุกอย่างของเราล้วนเป็นโรงเรียนหรือแหล่งการศึกษาท่ีแท้จริง การศึกษาจึง

หมายถึง ประสบการณ์รวมท่ีบุคคลได้รับทั้งในและนอกโรงเรียนและสถาบันการศึกษา และได้

สะสมมาตลอดชีวิต การศึกษาในกรณีน้ีคือชีวิต (Education is life) 
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2. การศึกษาในความหมายแคบ หมายถึง การเรียน การสอนในสถานศึกษา โรงเรียน 

วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเท่านั้น การศึกษาจะเร่ิมเม่ือเขา้โรงเรียนและสถานศึกษาจะส้ินสุดเม่ือออก

จากโรงเรียนและสถาบนัการศึกษา กรณีน้ีมกัจะเป็นการศึกษาท่ี พ่อ แม่ ผูป้กครอง ครู และอาจารย ์

ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนไวพ้ร้อม เพื่อให้ผูเ้ข้าศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถเพื่อจะ

ดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข สวสัดิภาพ และเพื่ออนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของชาติ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 9 (จอมปราชญ์นักการศึกษา, เกรียงศกัด์ิ เจริญวง

ศกัด์ิ, 2542)  กล่าวถึงการศึกษาว่า เจตนาของการศึกษานั้น กล่าวโดยสรุปก็คือการวางรากฐานท่ีดีท่ี

ถูกตอ้งในตวับุคคล ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และความรู้ทั้งปวง สําคญัท่ีสุดคือรากฐานดา้นความรู้จกั

รับผิดชอบชั่วดี รู้จักคิดตัดสินใจตามทางท่ีถูก ท่ี เป็นธรรม ท่ีสร้างสรรค์ ผู ้จัดการศึกษาต้อง

ดาํเนินงานให้ไดป้ระโยชน์พร้อมดงัน้ีจึงจะเรียกไดว้่าปฏิบติัการถูกตอ้งครบถว้น เป็นนกัการศึกษา

แท ้

 

ความหมายของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

อรฉาย บุนนาค (2550) กล่าวว่า การศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นการศึกษาหลงัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน โดยแบ่งเป็นระดบัย่อย 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีและระดบัตั้งแต่ปริญญาตรี

ขึ้นไป สถาบนัท่ีจดัการศึกษาประกอบดว้ยมหาวิทยาลยั สถาบนั วิทยาลยัหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ

อย่างอ่ืน ซ่ึงเป็นทั้งของรัฐและเอกชน, เป็นการศึกษาระดับท่ีสาม (Tertiary Education) และเป็น

การศึกษาขั้นสูงสุดในระดบัการศึกษา เป็นการศึกษาท่ีเกิดขึ้นหลงัจากระดับมธัยมศึกษา ขอบข่าย

ของการศึกษาครอบคลุมตั้ งแต่ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ซ่ึงใช้เวลาศึกษาประมาณ  2-3 ปี ระดับ

ปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาประมาณ 4-5 ปี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี และเป็นการศึกษาหลงัจาก

ระดบัมธัยมศึกษา ผูศึ้กษาอาจเลือกศึกษาไดต้ั้งแต่ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี จนถึงระดบัปริญญาเอก 

โดยใช้เวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อท่ีจะเป็นกาํลงัคนท่ีมีคุณค่าทั้งในระดบัวิชาการ 

และวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพฒันาประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 9 (คาํพ่อสอน, มูลนิธิพระดาบส, 2543) ไดก้ล่าวใน

พิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วนัท่ี 14 มกราคม 2515 ว่า “การศึกษาขั้น

มหาวิทยาลยัเป็นปัจจยัสําคญั ท่ีเปิดทางให้บุคคลสามารถศึกษาหาความรู้ความชาํนาญ ในวิทยาการ

อนักวา้งขวางลึกซ้ึง ซ่ึงจะนาํมาสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญ ให้แก่ตนและสังคม

ไดโ้ดยไม่มีเขตจาํกดั ดงันั้น ผูท่ี้สําเร็จการศึกษาขึ้นน้ีจึงนบัเป็นคนสาํคญั เป็นความหวงัของชาติท่ีจะ

เป็นตน้คิดและเป็นผูน้าํ นาํพางานของชาติทุกสาขา และนาํพาประชาชนทุกเหล่าทุกคนให้กา้วไปสู่

ความเจริญ ความเป็นอิสระและความผาสุกมัน่คง”  
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ความสําคัญและจุดมุ่งหมายของการศึกษา (อ้างถึงใน ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์, 2557) 

ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานนัต ์(2557) กล่าวถึงความสาํคญัของการศึกษาไวด้งัน้ี 

 1. การศึกษามีความจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตและถ่ายทอดวฒันธรรมของมนุษย ์

 2. การศึกษาสร้างเสริมบุคคลและสังคมใหดี้ขึ้น 

 3. การศึกษาเป็นกระบวนการของสังคม 

 ความสาํคญัเก่ียวกบัการศึกษา 3 ดา้นมีดงัน้ี คือ 

 1. ความสําคญัต่อบุคคล การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและบุคคลตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อใหด้าํเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข 

 2. ความสําคัญต่อสังคม การศึกษาต้องหาแนวทางพัฒนาคนไปในแนวทางท่ีถูกต้อง 

เพื่อท่ีจะช่วยพฒันาสังคมใหส้งบสุข 

 3. ความสําคญัต่อประเทศชาติ การศึกษาเป็นรากฐานสําคญัของการพฒันาประเทศ จะเห็น

ไดว้่าประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงมกัจะมีความเจริญกา้วหน้า มีความมัน่คง และมี

เศรษฐกิจดี 

 จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาโดยทัว่ไป มุ่งผลหลายประการ ไดแ้ก่ 

 1. ให้บริการทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการดาํรงชีวิตและการประกอบ

อาชีพ โดยการถ่ายทอดหรือปลูกฝังเน้ือหา ความรู้ความเข้าใจท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะให้ผูไ้ด้รับ

การศึกษาวางตวัไดเ้หมาะสมในสังคม และมีความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพตามความถนดั ความ

สนใจ หรือตามโอกาสของแต่ละคนได้ สถานศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเรียกว่าโรงเรียน ศูนยก์ารเรียน 

มหาวิทยาลยั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการทางการศึกษา 

 2. เตรียมเด็กก่อนวยัเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และจดัให้เด็กในวยัเรียนได้รับ

การศึกษาเพื่อเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยส่งเสริมเก้ือหนุนให้เด็กก่อนวยัเรียนขั้น

พื้นฐานได้มีพัฒนาการทั้ งทางร่างกาย ปัญญา ความสนใจ ท่ีเหมาะสมเพื่อให้มีความพร้อมใน

การศึกษาระดับสูงขึ้นไป การจดัการส่วนน้ี โดยทัว่ไปเป็นความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ ผูป้กครอง 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สถานพฒันาเด็กปฐมวยั เป็นตน้ ส่วนเด็กในวยัเรียนทุกระดบัจะไดรั้บการศึกษา

เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับการเตรียมตวัระดับพื้นฐาน และเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพการงานต่อไป 

 3. ให้โอกาสทางการศึกษาโดยเขา้ถึงผูรั้บบริการท่ีไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษาตามปกติท่ีมี

อยู่ การจดัการศึกษาลกัษณะน้ีจะมุ่งไปท่ีผูด้อ้ยโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้มีฐานะยากจน ผูท่ี้พลาด

โอกาสไดรั้บการศึกษาในบางช่วงของชีวิต ผูท่ี้มีปัญหาดา้นร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา การจดัการ

ศึกษาเช่นน้ีมกัดาํเนินการโดยสถานศึกษาเฉพาะดา้น เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนสอน
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คนตาบอด หรือโดยวิธีการอ่ืนนอกระบบและตามอธัยาศยั เช่น ศูนยก์ารเรียนรู้การศึกษาในระบบ

ทางไกล เป็นตน้ 

 4. ตอบสนองความตอ้งการทางการศึกษาระดบัสูงในเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคค์ือเพื่อ

มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น เพื่อใชป้ระโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพ ซ่ึงอาจดาํเนินการโดยสถานบนัศึกษาท่ีเน้นการวิเคราะห์หรือการวิจยัระดบัสูง มุ่ง

คิดคน้เน้ือหาสาระท่ีแปลกใหม่ นอกจากน้ียงัรวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การอุตสาหกรรม 

การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ซ่ึงมักดําเนินการในรูปแบบการประชุมสัมมนา การ

ฝึกอบรม การดูงาน หรือการฝึกปฏิบติัเฉพาะทาง ฯลฯ 

 5. พฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคลให้เต็มตามความสามารถและตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ใน

การพฒันาประเทศ วตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาขอ้น้ีจะเน้นการพฒันามนุษยใ์นลกัษณะบูรณา

การ ซ่ึงก็คือการให้มีความสมบูรณ์ครบถว้นทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา ความคิด คุณธรรม 

ความรับผิดชอบ ความสํานึก ฯลฯ ซ่ึงโดยปกติแล้วควรเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษา แต่หาก

สถานศึกษาไม่สามารถดูแลให้ครบถว้นได ้ก็จาํเป็นตอ้งจดัการแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ 

ส่วนเสริมเติมลกัษณะการฝึกอบรมเฉพาะ การใชส่ื้อต่างๆ ช่วยเสริม เป็นตน้ วตัถุประสงคใ์นส่วนน้ี

ยงัรวมถึงการพพฒันาคุณภาพและทกัษะของผูท่ี้ผ่านการศึกษาหรือผูท่ี้ทาํงานแลว้ตามกระบวนการ

ปกติใหส้ามารถติดตามวิทยาการและความรู้ใหม่ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 วิจิตร ศรีสอา้น (2553) มีแนวคิดวา่ การจดัการศึกษาควรคาํนึงถึงวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1. การศึกษาควรเลือกให้หลกัของความรู้ วิธีการ ความคิด และนิสัยท่ีดี เพื่อให้เป็นรากฐาน

ท่ีบุคคลจะไดเ้รียนรู้ พฒันาความสามารถของตนเองไดต้ลอดชีวิต 

2. การศึกษาควรเป็นไปเพื่อความอยูร่อดของบา้นเมืองและประเทศชาติ 

3. การศึกษาควรเสริมสร้างดุลยภาพระหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาติ 

4. การศึกษาควรเตรียมบุคคลและสังคมให้สามารถเผชิญกบัปัญหาและเหตุการณ์ใหม่ๆ ท่ี

ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนดว้ยการอาศยัสติปัญญา 

5. การศึกษาควรส่งเสริมใหมี้การแสวงหาความเยีย่มยอด 

 

ลกัษณะของการศึกษา 

 อมรา รอดดารา (2557) กล่าวถึงการลกัษณะการศึกษาไวด้งัน้ี 

 1. การศึกษาเป็นกิจกรรมทางสังคม เน่ืองจากการศึกษาทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

กล่าวคือในสมัยก่อนมีการปฏิรูปการศึกษาและหลังการปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลท่ี 5 เดิม

สังคมไทยมีความลา้หลงัมาก ผูท่ี้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมีจาํนวนน้อยและจาํกบัเฉพาะผูช้าย ต่อมา
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เม่ือมีการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงทาํใหร้าษฎรทั้งชายและหญิงมีโอกาสเขา้เรียนในโรงเรียน สังคมไทยจึง

เร่ิมมีการเปล่ียนแปลง สตรีไดรั้บการศึกษาสูงขึ้น เร่ิมมีผูไ้ปศึกษาในต่างประเทศ เป็นตน้ 

 2. การศึกษาเป็นสถาบันทางสังคม เน่ืองจากการศึกษามีหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ 

ตลอดจนวฒันาธรรมต่างๆ ให้แก่สมาชิกในสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ มีงาน มีอาชีพ ทาํให้

สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้

 3. การศึกษาเป็นศาสตร์ เน่ืองจากการศึกษามีศพัทเ์ฉพาะศาสตร์การศึกษา มีโครงสร้างของ

ศาสตร์การศึกษา มีระเบียบวิธีคน้ควา้วิจยั 

 4. การศึกษาเป็นวิชาชีพ เน่ืองจากการศึกษาหรือวิชาชีพครู นับเป็นวิชาชีพ ซ่ึงการจะเป็น

วิชาชีพไดน้ั้นตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

  1. การใหบ้ริการมีลกัษณะเฉพาะและจาํเป็นแก่สังคม 

  2. การใชวิ้ธีการแห่งปัญญาใหก้ารใหบ้ริการ 

  3. การไดรั้บการอบรมเป็นระยะเวลานานเพื่อใหมี้ความรู้กวา้งขวางลึกซ้ึง 

  4. การมีเสรีภาพในการใชวิ้ชาชีพตามมาตรฐานของวิชาชีพ 

  5. มีจรรยาบรรณ 

  6. มีสถาบนัวิชาชีพ 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการลงทุนการศึกษา 

 

 พริิยะ ผลพิรุฬห์ (2558) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัสําคญัท่ีเป็นตวักาํหนดรายไดต้ลอดชีวิตท่ีบุคคล

จะไดรั้บ (Lifetime-Income Earnings) อยา่งเป็นระบบดงัน้ี 

 1. ความรู้ความสามารถ (knowledge) ซ่ึงเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนทั้งในระบบและนอก

ระบบโรงเรียน ตวัแปรท่ีใชว้ดัปัจจยัส่วนน้ีอยา่งง่ายคือเงินเดือนหรือรายไดเ้ป็นตน้ 

 2. ประสบการณ์ (Experience) คือความรู้ท่ีได้รับจากการพฒันาจากการฝึกอบรมจากการ

ทาํงาน (on-the-Job Training) ซ่ึงทาํใหส้ามารถทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 3. สุขภาพอนามัยและความแข็งแรงของร่างกาย (Strength) เป็นปัจจัยเก้ือหนุนให้คน

สามารถทาํงานไดม้ากขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจยัน้ีจะลดลง (ซ่ึงหมายถึงสุขภาพท่ีถดถอย

ลง) เม่ือคนมีอายมุากขึ้น 

 4. ความกา้วหน้าในอาชีพ (Progress in Career) รายไดข้องบุคคลขึ้นอยู่กบัอาชีพและงานท่ี

ทาํ ถา้บุคลากรมีความเจริญกา้วหนา้ในการงานตามอาชีพของตนก็จะไดรั้บรายไดท่ี้สูงขึ้นตามลาํดบั 
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 5. ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Economic and Social Development) 

รายไดข้องบุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะสูงขึ้นถา้ระบบเศรษฐกิจและสังคมมีความเจริญกา้วหนา้ บุคลากร

ส่วนมากในประเทศท่ีพฒันาแลว้มกัจะมีรายไดแ้ละสวสัดิการการครองชีพท่ีสูงกวา่ประเทศท่ียากจน 

คุ ณ ภ าพ ข อ งก ารศึ ก ษ า (Quality of Education) แล ะป ริม าณ ก ารศึ ก ษ า (Quantity of 

Education) ของประชาชนแต่ละคน จะขึ้นอยู่กับปัจจยัด้านอุปสงค์ (Demand Side) และปัจจยัด้าน

อุปทาน (Supply Side) โดยปัจจยัดา้นอุปสงคส์ามารถจาํแนกไดเ้ป็น 

 1. ปัจจัยทางคุณ ลักษณะของเด็กนักเรียนและครอบครัว เช่น ฐานะของครอบครัว 

วฒันธรรมของครอบครัว และ ความสนใจในการศึกษาของนกัเรียนหรือผูป้กครอง เป็นตน้ 

 2. ปัจจยัทางคุณลกัษณะของสังคมและชุมชน เช่น ความห่างไกลของชุมชนจากโรงเรียน 

ความสนใจของชุมชนต่อการศึกษา และโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาในแต่ละชุทชน ภาษาและ

วฒันธรรมในชุมชน เป็นตน้ 

 ปัจจยัดา้นอุปทานท่ีกาํหนดคุณภาพการศึกษาและปริมาณการศึกษามีดงัน้ี 

 1. ปัจจยัทางคุณลกัษณะของโรงเรียนและสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ ความพร้อมของอุปกรณ์

การสอน ขนาดของห้องเรียน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในโรงเรียน โรงเรียนท่ีมีความพร้อมใน

ประเด็นดงักล่าวจะสามารถจดัสรรหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมากกว่าโรงเรียนท่ีขาด

แคลน 

 2. ปัจจยันําเขา้อ่ืนๆ โดยภาพรวม ไดแ้ก่ คุณภาพของครูผูส้อน คุณภาพของหลกัสูตรการ

เรียนการสอน โครงสร้างทางสถาบนัของโรงเรียน เช่น เป็นโรงเรียนในสังกดัของหน่วยงานใด หรือ

มีการบริหารจดัการแบบใด เป็นตน้ 

 ปัจจยัดา้นอุปสงค์และอุปทานท่ีแตกต่างกนัน้ีส่งผลให้ประชาชนแต่ละคนไดรั้บคุณภาพ

การศึกษาและได้รับปริมาณการศึกษาท่ีแตกต่างกัน เม่ือบุคคลดังกล่าวเติบโตขึ้ นก็จะส่งผลต่อ

ผลลพัธ์ในตลาดแรงงานหรือผลลพัธ์จากการจา้งงาน (Labor Market Outcomes หรือ Employment 

Outcomes) ท่ีแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นค่าจา้ง โอกาสในการเล่ือนขั้น การไดรั้บการฝึกอบรม รวมถึง

ทศันคติ ระดบัของคุณธรรม และความมุ่งมัน่ท่ีแตกต่างกนั 

 การตดัสินใจลงทุนเพื่อการศึกษา เม่ือวิเคราะห์เฉพาะทางด้านต้นทุนด้านการศึกษา จะ

สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภทคือ 

 1. ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost หรือ Monetary Cost) ไดแ้ก่ ตน้ทุนท่ีอยู่ในรูปของตวัเงิน 

ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายท่ีผูรั้บการศึกษาตอ้งจ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่ากิจกรรม ค่าท่ีพกั ค่า

เคร่ืองแบบ ค่าอุปกรณ์การศึกษา เป็นตน้ 
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 2. ค่าใช้จ่ายทางออ้ม (Indirect Cost) ไดแ้ก่ ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) หรือรายไดท่ี้

ควรจะไดจ้ากการทาํงานหากเลือกท่ีจะไม่ศึกษาต่อ 

 เม่ือวิเคราะห์ทางดา้นผลตอบแทน (Benefit) ท่ีไดรั้บจากการศึกษา โดยทัว่ไปแลว้จะใชใ้น

รูปแบบของรายไดท่ี้เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับความรู้ ทกัษะ และความสามารถ ซ่ึงเป็นผลมาจาก

การศึกษา ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการศึกษาแบ่งได ้2 ประเภท คือ 

 1. อตัราผลตอบแทนแก่ผูส้ําเร็วการศึกษา (Private Rate of Return) ไดแ้ก่ผลตอบแทนแก่

ผูส้ําเร็จการศึกษาและครอบครัว หรือเรียกได้อีกอย่างว่าเงินเดือน ค่าจ้าง ท่ีได้รับเพิ่มขึ้ นจาก

การศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ละชั้นปี หรือแต่ละระดบัขั้นของวุฒิการศึกษา 

 2. อตัราผลตอบแทนทางสังคม (Social Rate of Returns) หมายถึงอตัราผลตอบแทนทั้งหมด

ท่ีสังคมไดรั้บ เช่น การลดลงของจาํนวนอาชากร การลดลงของจาํนวนผูว้า่งงาน การถ่ายทอดความรู้ 

การนาํความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก

ทางบวก (Positive Externally) 

 ด้วยเหตุผลทางด้านผลตอบแทนทางสังคมจากผลกระทบภายนอกทางบวก (Positive 

Externality) น้ีเอง จึงเป็นสาเหตุให้ภาครัฐในทุกประเทศให้ความสําคญักบัค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 

ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือน หรือการตั้งงบประมาณอุดหนุนรายบุคคล หรือ

การจดัตั้งกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา เช่นในกรณีของประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดตน้ทุน

ทางตรงของการศึกษา และจูงใจใหป้ระชาชนอยา่งท่ีจะมีการศึกษามากขึ้น 

 อยา่งไรก็ดี ความแตกต่างระหวา่งตน้ทุนและผลตอบแทนจากการศึกษาดงักล่าวอาจแปรผนั

ตามอายแุละค่าเสียโอกาสของการศึกษาท่ีอาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล เช่น 

 1. บุคคลท่ีมีอายมุากและเลือกศึกษาต่อจะมีเวลาเหลือเพื่อเก่ียวกบัผลตอบแทนจากการศึกษา

นอ้ย (Recouping Period) จึงอาจไม่คุม้คา่หากตดัสินใจลงทุนเพื่อการศึกษา 

 2. บุคคลท่ีทาํงานแลว้ (โดยเฉพาะในตาํแหน่งหน้าท่ีการงานสูง) จะมีตน้ทุนค่าเสียโอกาส 

(Opportunity Cost) จากการศึกษามากกว่าคนท่ียงัไม่ทาํงาน (หรือเร่ิมทาํงานใหม่ๆ) จึงอาจไม่คุม้ค่า

หากคนเหล่านั้นตดัสินใจเลือกลาออกจากงานเพื่อมาลงทุนทางการศึกษา 

 3. การศึกษาในบางสาขาวิชาจะมีผลตอบแทนในตลาดแรงงานสูงกว่า เช่น แรงงานท่ีจบใน

สาขาแพทยห์รือวิศวกรรมอาจจะไดรั้บรายไดสู้งกวา่สาขาอ่ืนๆ 

 4. บางสาขาวิชาจะมีความยาก และจาํเป็นต้องใช้ความพยายามในการเรียนมากกว่าบาง

สาขา ซ่ึ งส่งผลทําให้ต้นทุน ท่ีไม่ใช่ตัวเงินของสาขานั้ นสูง เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นตน้ 
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 5. นอกจากน้ี การตดัสินใจในการลงทุนเพื่อการศึกษายงัขึ้นอยู่กบัว่าผูน้ั้นตดัสินใจจะอยู่ใน

ตลาดแรงงานหรือไม่ (Labor Force Continuity) และจะอยู่ในตลาดแรงงานยาวนานเท่าใด เช่น 

แม่บา้นท่ีตดัสินใจลาออกจากงานเพื่อมาเล้ียงลูกจะมีโอกาสท่ีจะลงทุนเพื่อการศึกษานอ้ยกว่าแม่บา้น

ท่ีตอ้งทาํงานไปดว้ยเล้ียงลูกไปดว้ย เป็นตน้ 

 การศึกษาท่ีสูงและมีคุณภาพจะสร้างผลประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางออ้มดงัน้ี 

 1. ผูท่ี้มีการศึกษามกัจะมีความสามารถในการหารายไดไ้ดสู้ง โดยรายไดข้องผูท่ี้มีการศึกษา

อาจแพร่กระจาย (Spill-over) ไปยังบุคคลอ่ืนในสังคมจากการจับจ่ายใช้สอยหรือการลงทุน 

นอกจากน้ี รายไดข้องผูมี้การศึกษาอาจตกถึงบุคคลรุ่นหลงัในรูปของมรดก โดยเฉพาะถา้วิเคราะห์

ในระดบัชุมชนท่ีมีฐานะยากจน ถา้คนในชุมชนนั้นมีการศึกษาสูงขึ้น ฐานะความเป็นอยู่ของคนใน

ชุมชนนั้นก็จะดีขึ้นตามมา 

 2. ผู ้ท่ี มีการศึกษาจะเป็นผู ้ค้นคว้าส่ิงใหม่ๆ ให้กับโลก ซ่ึงก่อให้เกิดทักษะและสร้าง

นวตักรรมใหม่ๆ ให้กบัสังคม โดยเฉพาะการทาํวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงส่งผลทาํให้

เกิดการสะสมความรู้ (Pool of Knowledge) 

 3. การศึกษาช่วยสร้างทกัษะแรงงาน และทาํให้ประชากรมีสุขภาพทางกายท่ีดีขึ้น ส่งผลให้

เกิดผลิตภาพทางการงานท่ีสูงขึ้น นอกจากน้ี ทกัษะในการทาํงานท่ีสูงขึ้นยงัช่วยสร้างโอกาสในการ

ทาํงานและส่งผลใหเ้กิดแนวโนม้ในการไปทาํส่ิงผิดกฎหมายลดลง 

 4. การศึกษาทาํให้คนมีคุณธรรมและเกิดความยาํเกรงต่อกฎหมาย ส่งผลให้อาชญากรรม

ลดลง รวมถึงยงัทาํใหเ้ศรษฐกิจและการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น 

 

2.4 ประวัติมหาวิทยาลยัสยาม 

 

 มหาวิทยาลยัสยาม เป็นมหาวิทยาลยัเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 

2508 ท่านผูก่้อตั้ง ดร. ณรงค ์มงคลวนิช ไดมี้ดาํริให้เปิดสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาขึ้น และไดรั้บ

การสถาปนาอย่างเป็นทางการ ภายใตช่ื้อ “วิทยาลยัเทคนิคสยาม” ในปี พ.ศ. 2516 ต่อมาในปี พ.ศ. 

2529 ไดรั้บอนุมติัจากทบวงมหาวิทยาลยั ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัภายใตช่ื้อ “มหาวิทยาลยั

สยาม” โดยปัจจุบนั มหาวิทยาลยัสยามเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองวิทยฐานะสถาบนั

ให้จดัการเรียนการสอนได้ในทุกระดบั คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้

สังกดัของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลยัสยาม 

ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัสยามไดจ้ดัการศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ ทั้งส้ิน 49 หลกัสูตร โดยแบ่ง

ออกเป็น 10 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
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คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลยันานาชาติ และ

บณัฑิตวิทยาลยั ไดผ้ลิตผูส้าํเร็จการศึกษาไปแลว้กวา่ 69,081 คน 

วตัถุประสงค์ในการสถาปนาสถาบนัคือ สนองความตอ้งการของชาติในการจดัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคล ท่ีเพียบพร้อมดว้ยความเป็นเลิศทางวิชาการ มทักัษะขั้นสูง

ในการประกอบอาชพั และกอปรดว้ยจริยธรรม สอดคลอ้งกบัปรัชญาของมหาวิทยาลยั คือ “ป�ฺญา 

นราน ํรตฺน”ํ ซ่ึงมีความหมายวา่ “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” 

ปรัชญา 

“ป�ฺญา นราน ํรตน”ํ ซ่ึงหมายความวา่ “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” 

ปณิธาน 

มหาวิทยาลยัสยามมุ่งมัน่จดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้เป็นผูใ้ช้ปัญญาในการดาํรงชีวิต มี

ความพร้อมเขา้สู่โลกของการทาํงานในบริบทของโลกาภิวฒัน์ 

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลยัสยามเป็นหน่ึงสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํของประเทศและ ภูมิภาค โดยมุ่งเน้น

ความเช่ือมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจนความเป็นนานาชาติ 

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลยัสยามเป็นหน่ึงในสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ และภูมิภาค มุ่งเน้น

ความเช่ือมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจน ความเป็นนานาชาติ 

อตัลกัษณ์นักศึกษา 

ซ่ือสัตย ์ใฝ่รู้ คู่วิสัยทศัน์สากล 

เอกลกัษณ์มหาวิทยาลยั 

จดัการศึกษาอยา่งตรงประเด็น เพื่อเตรียมตวัสู่อาชีพ ภารในบรรยากาศของการอยู่ร่วมกนั 

ดว้ยการยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง 

ผลติภาพ  

จดัการศึกษาไดคุ้ณภาพ มีความยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ สังคม 

พนัธกจิ 

มหาวิทยาลยัสยาม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการจดัการศึกษาโดยเน้นนวตักรรม 

เทคโนโลยี และความร่วมมือกับองค์กรผู ้ใช้บัณฑิต เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ มีทัศนคติและ

สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโลกแห่งการทาํงานในบริบท

ของโลกาภิวตัน์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเขา้ใจและยอมรับ สามารถพฒันางานท่ีรับผิดชอบใน

บริบทของความหลากหลายของวฒันธรรม มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการดาํเนินการ
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ดงักล่าว มหาวิทยาลยัจะส่งเสริมการวิจยั การบริการทางวิชาการและการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ของชาติ โดยประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด 

วัตถุประสงค์ 

1. สร้างบณัฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล โดยเนน้ความร่วมมือกบัองคก์รผูใ้ช้

บณัฑิตและเครือข่ายทางสังคมเพื่อสาร้างความพร้อมเขา้สู่โลกการทาํงานในบริบทของโลกาภิวตัน์ 

2. หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความเป็นผู ้นํา ความเป็นผู ้ประกอบการ และเป็นผู ้มีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

3. สร้างงานวิจยัและนวตักรรมเพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาการอยา่งต่อเน่ือง 

4. เผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้ งจัด

กิจกรรมและใหค้วามร่วมมือกบัสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสม 

5. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติ รวมทั้งยอมรับในความ

หลากหลายของวฒันธรรม 

เป้าหมายในการพฒันาตามแผนพฒันามหาวิทยาลยัสยาม 

1. การเปิดหลกัสูตรใหม่ระดบัปริญญาตรี 

1.1 สาขาวิชาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะใหม่ 

1.2 สาขาวิชากายภาพบาํบดั คณะใหม ่

2. การเปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

2.1 สาขาวิชาการจดัการอาคาร (Facility Management) 

3. ปรับปรุงหลกัสูตรทุกหลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National 

Qualification Framework) และมาตรฐานในระดบัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การเพิ่มจาํนวนนกัศึกษาสหกิจศึกษาในอตัราร้อยละ 20 ต่อปี รวมทั้งพฒันาการศึกษาโดย

การบูรณาการกบัการทาํงานในรูปแบบอ่ืนๆ เสริมกบัการจดัการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

5. ก ารพัฒ น าให้ เกิ ด ก ารเรีย น รู้แบ บ  Dual Mode : Synchronous แล ะ Asynchronous 

Learning รวมทั้งการศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในทกุสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

6. เพิ่มจาํนวนตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยใ์นอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 

7. ลดจาํนวนนกัศึกษาตกออกลงโดยเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปี 

8. พฒันาศกัยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลยั โดยเน้นการให้ทุนการศึกษาแก่คณาจารย์

รุ่นใหม่ หรือรับอาจารยรุ่์นใหม่ท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัชั้นนํา ลาํดับท่ี 1-80 ของโลก 

อย่างนอ้ยคณะละ 1-2 คน รวมทั้งจดัให้มีช่องทางพิเศษ (Special Track) เพื่อส่งเสริมอาจารยเ์หล่าน้ี

ในการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
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9. ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทัว่ไป ในดา้นหลกัสูตรผูส้อน วิธีการสอน และกิจกรรมความเป็น

ผูป้ระกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการศึกษาภาษาต่างประเทศท่ีสอง นอกเหนือจาก

ภาษาองักฤษ โดยเนน้ภาษาท่ีใชใ้นภูมิภาคอาเซียน 

10. ปรับปรุงและพฒันากระบวนการเรียน การสอน รายวิชาชีพ โดยเนน้ให้มีสมรรถนะใน

การสอบ ใบประกาศนียบตัรวิชาชีพ และสอบเพื่อวดัสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละสาขา โดยมี

เป้าหมายใหบ้ณัฑิตสามารถสอบไดไ้มน่อ้ยกวา่ร้อยละ 50 ในคร้ังแรกท่ีสอบ 

11. เพิ่มจาํนวนอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีตรงสาขาในอตัราเฉล่ียร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งน้ี 

อย่างนอ้ยร้อยละ 50 ของอาจารยจ์าํนวนดงักล่าวควรสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรท่ีใชภ้าษาองักฤษ

เป็นส่ือ ในการสอน 

12. เพิ่มจาํนวนงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ จดทะเบียนสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร หรือ

นาํไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชาติและนานาชาติร้อยละ 10 ต่อปี โดยในจาํนวนดงักล่าว อย่างนอ้ยร้อย

ละ 40 ควรเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

 ณัฐพงษ์ นนทะธรรม, สมพร จิระฤทธิ์ธํารง และ สุวิชา วิโรจน์ทินกร (2550 : บทคัดย่อ) ได้

ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาระดับปริญญาโท 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมีศูนยก์ลางอยู่ในส่วนภูมิภาคและเปิดศูนยบ์ริการการศึกษา ณ 

กรุงเทพมหานคร โดยทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนิสิตปริญญาโททุกสาขาวิชาท่ีเปิดการสอน

ในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ศูนยก์รุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลยันเรศวรศูนยวิ์ทยบริการกรุงเทพ 

จาํนวน 330 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี 

กาํลังศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีสถานภาพโสด มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001 – 

20,000 บาท เป็นพนักงานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่รับข่าวสารการเปิดรับสมคัรจาก แผ่นพบัและ

เอกสารมากท่ีสุด เดินทางมาเรียนระยะทางมากกว่า 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางมาเรียนระหว่าง 15 

ถึง 45 นาที โดยพาหนะคือรถไฟฟ้า BTS และเรียนในช่วงเวลาภาคคํ่า วนัธรรมดา ดา้นผลิตภณัฑ ์

พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือหลกัสูตรตรงตามความตอ้งการของนิสิต (ระดบัมาก) ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลน้อยท่ีสุดคือ ความหลากหลายของหลกัสูตร (ระดบัปานกลาง) ดา้นราคา พบว่า ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุดคือ กาํหนดค่าใชจ่้ายต่อหลกัสูตร ชดัเจน (ระดบัมาก) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด

คือ ความคุม้ค่าของอตัราค่าเล่าเรียนเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัสูตรเดียวกนั ในมหาวิทยาลยัอ่ืน (ระดบั

ปานกลาง) ดา้นสถานท่ีตั้ง พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ มีรถไฟฟ้าหรือ รถไฟใตดิ้น ผ่าน 
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(ระดบัมาก) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุดคือ ใกลร้้านสะดวกซ้ือ  (ระดบัปานกลาง) ดา้นการส่งเสริม

การตลาด พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ภาพลักษณ์ของ

คณาจารย ์(ระดบัมาก) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลน้อยท่ีสุดคือ มีอาหารว่าง ระหว่างพกั (ระดบัปานกลาง) 

นิสิตท่ีมีปัจจัยเพศ หลักสูตรท่ีกําลังเรียน สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ วิธีการเดินทาง 

ระยะเวลาการเดินทางท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยัแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนนิสิตท่ีมีปัจจยัอายุ ช่องทางการรับข่าวสารการเปิดรับ

สมคัรเรียน ระยะทางการเดินทางช่วงเวลาเรียนแตกต่างกัน มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

มหาวิทยาลยัไมแ่ตกต่างกนั 

 สานิตย์ ดีวินิจ (2553 : บทคัดย่อ) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและความ

ต้องการส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของบุคลากรสหกรณ์ โดยใช้

แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างคือบุคคลากรสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจบปริญญาตรีเท่านั้น

จาํนวน 151 ตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 31 – 35 มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท และทาํงานสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย ์ผลการวิจยัพบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของ

บุคลากรสหกรณ์ สามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี อันดับท่ี1 คือปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคล 

(ค่าเฉล่ีย 3.93) อันดับท่ี 2 คือปัจจัยด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 3.84) อันดับท่ี 3 คือปัจจยัด้านผลิตภัณฑ ์

(ค่าเฉล่ีย 3.74) อนัดบัท่ี 4 คือปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 3.57) และอนัดบัท่ี 5 คือปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.35) และเม่ือพิจารณาลึกลงไปในแต่ละปัจจยั พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจฯ ของบุคคลากรสหกรณ์ สามารถเรียงลาํดับไดด้ังน้ี อนัดับท่ี 1 คือความ

ตอ้งการการยอมรับทางสังคม ไดรั้บการยกย่องความเคารพนบัถือในหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.99) 

อนัดบัท่ี 2 คือความตอ้งการในการปรับวุฒิการศึกษา แสดงถึงความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 

3.96) และ อนัดบัท่ี 3 คือความตอ้งการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต ไดรั้บการยกย่องเป็นพิเศษ 

(ค่าเฉล่ีย 3.91) 

 ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโททางการบญัชี มีกลุ่มประชากรคือประชากรท่ีสําเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีขึ้น ไป ซ่ึงอาศยัอยู่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการสํารวจ ซ่ึงไดส่้งแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุดและไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาทั้ง 

หมดจาํนวน 349 ชุด ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทมาก
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ท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา รองลงมาคือปัจจยัทางดา้นสังคม และปัจจยัทางดา้นครอบครัว

ตามลาํดบั ก่อนตดัสินใจศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางการบญัชี กลุ่มตวัอย่างไม่มีความสนใจท่ี

จะสมคัรสอบในโครงการอ่ืนเลย และสนใจศึกษาท่ีจะในช่วงวนัหยุดประจาํสัปดาห์ (วนัเสาร์ – วนั

อาทิตย์) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางการบัญชีท่ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทราบขอ้มูลการศึกษาต่อจากเวบ็ไซต ์จะนาํรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ

ของตนมาใช้จ่ายในระหว่างช่วงศึกษาต่อ และมีค่าเฉล่ียแนวโน้มระดับปานกลางท่ีจะศึกษาต่อ

ปริญญาโททางการบัญชีภายใน 1 – 2 ปีข้างหน้า นอกจากนั้ นยงัมีความคาดหวงัว่าเม่ือสําเร็จ

การศึกษาในระดบัปริญญาโทจะไดง้านใหม่ท่ีดีกวา่เดิม ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยใชผ้ล

จากการวิเคราะห์ปัจจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อปริญญาโททางบัญชี ได้แก่ 

ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ และปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายครองชีพ 

ทัศนี ทัศศรี  (2558 : บทคัดย่อ) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในระดบั

ป ริ ญ ญ า โ ท ส า ข า วิ ช า ก า ร ผั ง เมื อ ง ค ณ ะ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร ผั ง เมื อ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีและนักศึกษาท่ีกาํลงั

ศึกษาในระดบัปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 เชิงปริมาณ 130 คน และเชิงคุณภาพจาํนวน 11 คน ผล

การศึกษาพบว่า นักศึกษาให้ความสําคญักบัปัจจยัทางดา้นการเงิน ดา้นครอบครัว ดา้นสังคม และ

ตา้นสถาบนัการศึกษาในระดบัปานกลางถึงมาก โดยให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นสังคมมากท่ีสุด ผล

การเปรียบเทียบความสําคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศ เกรด

เฉล่ียสะสม อาชีพของผูป้กครอง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวแตกต่างกนั ให้ความสําคญั

กบัปัจจยัทางดา้นการเงิน ดา้นครอบครัว ดา้นสังคม และตา้นสถาบนัการศึกษา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ข้อคิดเห็นท่ีสําคัญประกอบด้วย การเพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น 

หลกัสูตรคณาจารย ์อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ความมีช่ือเสียง ส่ิงอาํนวยความสะดวก ปัจจยัท่ี

ช่วยดึงดูดให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษา ความโดดเด่นและจุดดว้ย ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคญัคือ ดา้นค่า

เล่าเรียน และทาํเลท่ีตั้งอยูไ่กลจากตวัเมืองทาํใหย้ากลาํบากต่อการเดินทางมาศึกษา รวมถึงไม่เอ้ือต่อ

การศึกษาเร่ืองมือ ขอ้เสนอแนะท่ีสําคญัไดแ้ก่ ควรมีการลดค่าเล่าเรียนหรือให้ทุนการศึกษา ควรมี

การปรับหลกัสูตรให้สามารถรับใบประกอบวิชาชีพได ้ควรมีการประชาสัมพนัธ์มากขึ้น และความ

เพิ่มส่ิงอาํนวยความสะดวกมากขึ้น ไดแ้ก่ ร้านอาหาร ท่ีจอดรถ เป็นตน้ 

วารุณี รักด้วง (2558 : บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจ ท่ีมหาวิทยาลยัสยาม เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้

แบบสอบถามจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันท่ีอยู่ในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ท่ี
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มหาวิทยาลยัสยามจาํนวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาโท คือปัจจยัดา้นค่านิยมมีความสําคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความเช่ือ และดา้น

เหตุผลส่วนตัวมีความสําคัญระดับน้อยท่ีสุด และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับ

ปริญญาโท ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/หลักสูตร (Product) และด้านบุคลากร (People) มี

ความสําคญัระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านทาํเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั (Place) ด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ดา้นกระบวนการจดัการศึกษา (Process) ดา้นค่าธรรมเนียมการเรียน (Price) 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ตามลาํดบั จากการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการ

การศึกษา ดา้นค่าธรรมเนียมการเรียน และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีนักศึกษาเห็นว่ามี

ความสาํคญัเป็นลาดบัสุดทา้ยของการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา 

อาทิตยา อกัษรศรี (2558 : บทคัดย่อ) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ีคือ พนกังานบริษทัเอกชน ในเขตบางรักกรุงเทพมหานคร ท่ียงัไม่ไดศึ้กษาต่อระดบั

ปริญญาโท จาํนวนทั้งส้ิน 147 คน ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ พนกังานบริษทัเอกชน มีความตอ้งการและ

มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 15.6 พนักงานบริษทัเอกชน มีความ

ต้องการแต่ยงัมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 61.2 และพนักงาน

บริษทัเอกชนท่ีไม่มีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 23.1 โดยส่วนมาก

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.7 มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 27 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.0 โดยพนักงาน

บริษทัเอกชนมีอายุเฉล่ีย 28 ปี ซ่ึงมีค่าส่วน มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.4 มีรายได้

ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 46.3 มีซ่ึงความสนใจเรียนในภาคพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 

63.9 ตอ้งการศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 50.3 และไดรั้บขอ้มูลหรือคาํแนะนาํจากส่ือ

ประเภทอินเตอร์เน็ต หรือโทรทัศน์ หรือวิทยุคิดเป็นร้อยละ 51.7 ปัจจยัด้านเพศ อายุ สถานภาพ 

รายได้ของประชากรต่อเดือน เวลาเรียน สาขาวิชาท่ีต้องการศึกษาต่อ และส่ือโฆษณาไม่ มี

ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 กบัความตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาเหตุของ

ความไม่พร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทส่วนมากมีสาเหตุมาจากปัญหาทางด้านเวลามาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.8 ความคิดเห็นในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท พบว่า ประชากรตอ้งการ

ศึกษาต่อเพื่อตอ้งการเพิ่มวุฒิการศึกษา โดยมีแหล่งค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อจากรายไดป้ระจาํ ใน

สถานศึกษาในประเทศท่ีจดัเวลาเรียนท่ีเหมาะสม 

สุชาวดี กิ่งทอง (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนิสิตระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยับูรพา กลุ่มตวัอย่างคือ

นิสิตระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 สายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลยับูรพา ปีการศึกษา 2555 จาํนวน
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ทั้ งหมด 370 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า นิสิตระดับ 

ปริญญาตรี ร้อยละ 79.19 ตอ้งการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และในจาํนวนท่ีตอ้งการศึกษาต่อ 

พบว่า มีแนวโนม้ตอ้งการศึกษาหลงัจากไดง้านทาํมากท่ีสุด มีแนวโนม้ตอ้งการศึกษาต่อภายใน 2 ปี

หลงัจบปริญญาตรีมากท่ีสุด สาเหตุของการศึกษาต่ออนัดบัแรกคือ ตอ้งการความกา้วหน้าในหน้าท่ี

การงาน รองลงมาคือการเพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น และการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น โดยนิสิตให้

ความเห็นว่าสาเหตุท่ีสําคญัท่ีสุดในการศึกษาต่อคือ ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานมากท่ีสุด โดย

นิสิตมีความสนใจเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ หลกัสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต และส่วนใหญ่นิสิตมีความสนใจท่ีจะศึกษาต่อในวนัเสาร์-วนั

อาทิตย ์(เวลา 9.00-16.00 น.) ซ่ึงนิสิตมีความสามารถชาํระค่าธรรมเนียมตลอดหลกัสูตรในการศึกษา

ต่อ ระดับปริญญาโทเป็นจาํนวน 50,000-100,000 บาท มากท่ีสุด และมากกว่าคร่ึงของนิสิตสนใจ

ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยับูรพา นอกจากน้ี นิสิตมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยับูรพา

อยู่ในระดบัดี จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตวัแปรคณะท่ีศึกษาในปัจจุบนั ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน การมีอาชีพเสริม และการมีรายไดจ้ากอาชีพเสริม ท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 กบัความตอ้งการศึกษาต่อ ส่วนตวัแปร เพศ ภูมิลาํเนา ท่ีพกัปัจจุบนัของนิสิต รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนของนิสิต รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง อาชีพบิดา อาชีพมารดา ระดบัการศึกษาขั้น

สูงสุดของบิดา ระดับ การศึกษาขั้น สูงสุดของมารดา ผูป้กครองหลักของนิสิต และภาพลกัษณ์

มหาวิทยาลยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการศึกษาต่อ 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา “การตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม” เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิ้จยัได้กาํหนด

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งตามหวัขอ้วิจยัดงัต่อไปน้ี 

3.1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3.3. การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

ในการศึกษาการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัสยาม ผูวิ้จยัไดเ้ลือกประชากรสําหรับการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัสยามท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จาํนวน 7,530 คน (ขอ้มูลสาํนกัทะเบียนและ

วดัผลมหาวิทยาลยัสยาม, 2561)  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัทราบจาํนวนประชากรทั้งหมด และกาํหนดระดบั

นัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผูวิ้จัยเลือกใช้สูตรคาํนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ซ่ึง

สามารถคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้ดงัน้ี 

 

    n =   

  

n หมายถึง ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 N หมายถึง จาํนวนประชากร 

 e หมายถึง ความคลาดเล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (กาํหนดความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05) 

 

 

 

N 

1+Ne2 



27 
 

 

 

แทนค่าในสูตรไดด้งัน้ี 

 

     n  =  

    

     n ≈ 379.82 

 

ดงันั้น จากประชากรทั้งหมด 7,530 คน ตามสูตรการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งใชใ้นการวิจยั 

คือ 379.82 คน ดังนั้ นกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้ งหมดคือ จํานวน 380 คน 

 

3.2. เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในการศึกษาน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเพื่อสํารวจการตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสยาม  โดยอาศัยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องในบทท่ี  2 ซ่ึ ง

ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด

ท่ีไดรั้บ คณะท่ีศึกษา เกรดเฉล่ียสะสมของมหาวิทยาลยัสยาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แหล่งรายไดห้ลกั

โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลระดับความคิดเห็นของปัจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดบั จาํนวน 

4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นครอบครัว 

2. ดา้นการเงิน 

3. ดา้นสถาบนัการศึกษา 

4. ดา้นสังคม 

โดยลกัษณะการวดัแบ่งตามระดบัความสําคญัของปัจจยัต่างๆ โดยการให้คะแนน (Rating 

Scale) สาํหรับลกัษณะคาํถามมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

โดยใชเ้กณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 

 

 

7,530 

1+7,530 (0.05)2 
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  มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 

  มาก  ใหค้ะแนน 4 

  ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 

  นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 

  นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 

 

เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากรมา

พิจารณาความถ่ี ผูวิ้จยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลคาํนวณ โดยคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

   ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   = คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 

จาํนวนชั้น 

           = 5 - 1  

     5 

           = 0.80 

 

ช่วงชั้นของค่าคะแนน  คาํอธิบายสาํหรับการแปรผล 

1.00 - 1.80  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.81 - 2.60  ระดบันอ้ย 

2.61 - 3.40  ระดบัปานกลาง 

3.41 - 4.20  ระดบัมาก 

4.21 - 5.00  ระดบัมากท่ีสุด 

 

 ส่วนท่ี 3 แบบวดัเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรีมหาวิทยาลยัสยาม เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยใชเ้กณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 

  มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 

  มาก  ใหค้ะแนน 4 

  ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 

  นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 

  นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 
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เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากรมา

พิจารณาความถ่ี ผูวิ้จยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลคาํนวณ โดยคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

   ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   = คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 

จาํนวนชั้น 

           = 5 - 1  

     5 

           = 0.80 

 

ช่วงชั้นของค่าคะแนน  คาํอธิบายสาํหรับการแปรผล 

1.00 - 1.80  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.81 - 2.60  ระดบันอ้ย 

2.61 - 3.40  ระดบัปานกลาง 

3.41 - 4.20  ระดบัมาก 

4.21 - 5.00  ระดบัมากท่ีสุด 

 

ส่วนท่ี 4 คําถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเก่ียวกับข้อคิดเห็น ปัญหาหรืออุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

 

3.3. การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

1. การสร้างเคร่ืองมือ – ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง กําหนดกรอบ

แนวคิด คาํนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อสร้างเป็นขอ้คาํถาม สร้างแบบสอบถาม และทาํการปรึกษาขอ

คาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความชดัเจนของขอ้ความ ไม่ให้ขอ้คาํถามมี

ความหมายซํ้ ากัน ความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ ความครอบคลุมเน้ือหาท่ีต้องการวดัและความ

สอดคลอ้งตามนิยามเชิงปฏิบติัการ แลว้นาํไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเป็นลาํดบัต่อไป  

2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ – ทาํการทดสอบค่าความเท่ียง (Reliability) กับกลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวน 40 ชุด เพื่อแสดงวา่แบบสอบถามน้ีมีความเท่ียงเพียงพอการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

ใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) กาํหนดเกณฑย์อมรับท่ีค่า

มากกวา่ 0.80 
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3. นาํแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือไปจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ 

เพื่อนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัต่อไป 

 

3.4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูวิ้จยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1. ผูวิ้จัยทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เพื่อทําการเก็บข้อมูล

แบบสอบถาม จาํนวน 380 คน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแจกเฉพาะ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

3. ทําการแจกแบบสอบถามในช่วงเวลาพักกลางวันของนักศึกษา และได้ขอความ

อนุเคราะห์จากอาจารยใ์นการเขา้ไปเก็บแบบสอบถามหลงัจากท่ีการเรียนการสอนของแต่ละคาบ

ส้ินสุดลง 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดม้าทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ

นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ต่อไป 

 

3.5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งหมดมาดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม

ทางสถิติ ซ่ึงมีการดาํเนินการดงัน้ี  

1. ตรวจแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งหมด และคดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ 

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  

3. บนัทึกขอ้มูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

4. ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วน

บุคคล โดยใช้สถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ขอ้มูลระดบั
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ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานและการตดัสินใจศึกษาต่อ โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. วิ เคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียของตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล, ค่าเฉล่ียของตวัแปรปัจจยัพื้นฐาน และการตดัสินใจศึกษา

ต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม โดย การทดสอบค่าเฉล่ีย

ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีมีความเป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample t-test) สาํหรับตวัแปรท่ีมี

เพียง 2 กลุ่ม และทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สาํหรับตวั

แปรท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 16จากกลุ่มตวัอย่างคือ 16นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยามท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่น

ปีการศึกษา 2561 16จาํนวน 394 คน 16วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและนํามา

แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย  ทั้งน้ีผลการวิจยัจะถูกแบ่งวิเคราะห์ออกเป็น

ส่วนต่างๆ ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียง (Reliability Analysis) 

4.2 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

4.4 ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัสยาม 

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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4.1 ผลการวเิคราะห์ความเท่ียง (Reliability Analysis) 

 

 การวิเคราะห์ความเท่ียงของตวัแปรเพื่อทดสอบแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 ชุด 

เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบสอบถาม ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach ท่ี

เป็นท่ียอมรับคือไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.8 ไดผ้ลค่าความเท่ียง Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.907 ซ่ึงมี

ค่าสูงกว่า 0.8 ซ่ึงเป็นระดบัท่ียอมรับได ้จึงนาํแบบสอบถามท่ีไดผ้่านการทดสอบแลว้ไปใช้ในการ

เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

  ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับ, เกรดเฉล่ียสะสมของมหาวิทยาลยัสยาม, 

คณะท่ีศึกษา, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, แหล่งรายไดใ้นปัจจุบนัของนักศึกษามาจากแหล่งใดมากท่ีสุด 

โดยใชส้ถิติ ความถ่ีและค่าร้อยละ 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 394) 

ลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

 ชาย 138 35.0 

 หญิง 256 65.0 

2. อาย ุ

 18 ปี 41 10.4 

 19 ปี 33 8.4 

 20 ปี 65 16.5 

 21 ปี 72 18.3 

 22 ปี 62 15.7 

 23 ปี 51 12.9 

 24 ปี 24 6.1 

 25 ปี 15 3.8 

 26 ปี 8 2.0 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

2. อาย ุ

 27 ปี 3 0.8 

 28 ปี 4 1.0 

 29 ปี 1 0.3 

 30 ปี 4 1.0 

 32 ปี 4 1.0 

 34 ปี 2 0.5 

 35 ปี 1 0.3 

 43 ปี 2 0.5 

 44 ปี 1 0.3 

 45 ปี 1 0.3 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีไดรั้บ 

 ม.6 247 62.7 

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 27 6.9 

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 119 30.2 

 ปริญญาตรี 1 0.3 

4. เกรดเฉล่ียสะสมของมหาวิทยาลยัสยาม 

 ยงัไม่มีเกรดเฉล่ียสะสม (นกัศึกษาใหม่) 118 29.9 

 เกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00 12 3.0 

 เกรดเฉล่ียสะสม 2.01 – 2.50 80 20.3 

 เกรดเฉล่ียสะสม 2.51 – 3.00 76 19.3 

 เกรดเฉล่ียสะสม 3.01 – 3.50 75 19.0 

 เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 – 4.00 33 8.4 

5. คณะท่ีศึกษา 

 คณะเภสัชศาสตร์ 21 5.3 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 37 9.4 

 คณะบริหารธุรกิจ 175 44.4 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

5. คณะท่ีศึกษา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 45 11.4 

 คณะศิลปศาสตร์ 53 13.5 

 คณะวิทยาศาสตร์ 21 5.3 

 คณะนิเทศศาสตร์ 26 6.6 

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 15 3.8 

 หลกัสูตรนานาชาติ 1 0.3 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 212 53.8 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 133 33.8 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 31 7.9 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท 8 2.0 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท 7 1.8 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 50,000 บาท 3 0.8 

7. แหล่งรายไดใ้นปัจจุบนัของนกัศึกษามาจากแหล่งใดมากท่ีสุด 

 พ่อแม่/ ผูป้กครอง 257 65.2 

 ญาติพี่นอ้ง  11 2.8 

 ไดรั้บทุนการศึกษา/ กยศ. / กรอ. / ทุนอ่ืนๆ 56 14.2 

 จากการประกอบอาชีพของตนเอง  70 17.8 

รวม 394 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.0), อายุ 21 ปี 

(ร้อยละ 18.3), ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับคือ ม .6 (ร้อยละ 62.7), ยังไม่มีเกรดเฉล่ียสะสม 

(นักศึกษาใหม่) (ร้อยละ 29.9), คณะท่ีศึกษาคือคณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 44.4) , รายได้เฉล่ียต่อ

เดือนไม่เกิน 10,000 บาท (ร้อยละ 53.8) และแหล่งรายไดห้ลกัในปัจจุบนัของนกัศึกษามาจากพ่อแม่/ 

ผูป้กครอง มากท่ีสุด (ร้อยละ 65.2) 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

 

 ได้แก่ ด้านครอบครัว, ด้านการเงิน, ด้านสถาบันการศึกษา และด้านสังคม โดยใช้สถิติ 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ดา้นครอบครัว 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ปัจจัยด้านครอบครัว    

8. รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน 3.51 0.869 มาก 

9. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาจากครอบครัว 3.62 0.921 มาก 

10. ความพร้อมทางดา้นการเงินเช่น เงินออมท่ีมีเหลือ

เก็บ 

3.40 0.939 ปานกลาง 

ด้านครอบครัวโดยรวม 3.51 0.762 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือดา้นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การศึกษาจากครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 3.51) รองลงมาคือด้านรายได้ของครอบครัวต่อเดือน (ค่าเฉล่ีย 

3.62) และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นตํ่าสุดคือดา้นความพร้อมทางดา้นการเงินเช่น เงินออมท่ีมีเหลือ

เก็บ (ค่าเฉล่ีย 3.40) 

 

ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ดา้นการเงิน 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ปัจจัยด้านการเงิน    

11. ค่าบาํรุงการศึกษา 3.54 0.882 มาก 

12. ค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบียน 3.64 0.884 มาก 

13. ค่าหนงัสือและอุปกรณ์ 3.42 0.829 มาก 

14. ค่าอาหารในมหาวิทยาลยั 3.22 0.830 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

15. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง และอ่ืนๆ 

เป็นตน้ 

3.31 0.891 ปานกลาง 

ด้านการเงินโดยรวม 3.43 0.667 มาก 

 

จากตารางท่ี  4.3 พ บว่า ด้าน ท่ี มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือด้านค่าหน่วยกิตและ

ค่าลงทะเบียน (ค่าเฉล่ีย 3.64) รองลงมาคือดา้นค่าบาํรุงการศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.54) และดา้นท่ีมีระดบั

ความคิดเห็นตํ่าสุดคือดา้นค่าอาหารในมหาวิทยาลยั (ค่าเฉล่ีย 3.22) 

 

ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ดา้นสถาบนัการศึกษา 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา    

16. ช่วงเวลาในการเรียน เช่น เชา้ บ่าย เยน็ 3.53 0.798 มาก 

17. ระยะเวลาในการศึกษา (เทอม, ปี) 3.50 0.805 มาก 

18. เดินทางมาเรียนไดส้ะดวก 3.60 0.923 มาก 

19. ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 3.59 0.849 มาก 

20. ช่ือเสียงและความรู้ความสามารถของคณาจารย ์ 3.75 0.840 มาก 

21. ความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยั 3.64 0.848 มาก 

22. หลกัสูตรท่ีเปิดสอน เช่น วิชาท่ีเปิดสอนตรงตาม

ความตอ้งการท่ีจะเรียน 

3.69 0.919 มาก 

23. ความพร้อมในดา้นต่างๆ เช่น เจา้หนา้ท่ี ส่ือโสต

ทศัน์อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและอ่ืนๆ เป็น

ตน้ 

3.54 0.913 มาก 

24. มีทุนการศึกษา/ทุนกูย้มืเรียน 3.49 1.049 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

25. บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ผา่นช่องทาง

ต่างๆ เช่น เวบ็ไซต,์ บอร์ด/แผน่พบั, E-mail, Facebook 

3.54 0.902 มาก 

26. บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดี 3.61 0.873 มาก 

ด้านสถาบันการศึกษาโดยรวม 3.59 0.575 มาก 

 

จากตารางท่ี  4.4 พบว่า ด้านท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือด้านช่ือเสียงและความรู้

ความสามารถของคณาจารย  ์(ค่าเฉล่ีย 3.75) รองลงมาคือด้านหลกัสูตรท่ีเปิดสอน เช่น วิชาท่ีเปิด

สอนตรงตามความตอ้งการท่ีจะเรียน (ค่าเฉล่ีย 3.69) และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นตํ่าสุดคือดา้นมี

ทุนการศึกษา/ทุนกูย้มืเรียน (ค่าเฉล่ีย 3.49) 

 

ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ดา้นสังคม 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

ปัจจัยด้านสังคม    

27. ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.76 0.839 มาก 

28. ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ 3.82 0.851 มาก 

29. การเพิ่มวุฒิการศึกษาใหสู้งขึ้น 3.87 0.837 มาก 

30. การไดรั้บความรู้เพิ่มขึ้น 3.92 0.814 มาก 

31. การไดรั้บการยอมรับในสงัคม 3.71 0.828 มาก 

32. เกียรติยศช่ือเสียง 3.58 0.862 มาก 

33. การแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัผูอ่ื้น 3.71 0.838 มาก 

ด้านสังคมโดยรวม 3.77 0.670 มาก 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ด้านท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือด้านการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

(ค่าเฉล่ีย 3.92) รองลงมาคือด้านการเพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น (ค่าเฉล่ีย 3.87) และด้านท่ีมีระดับ

ความคิดเห็นตํ่าสุดคือดา้นเกียรติยศช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 3.58) 

 

4.4 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวทิยาลยัสยาม 

 

ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

34. ท่านมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อปริญญาโทมากใน

ระดบัใด 

3.16 1.090 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความต้องต้องการท่ีจะศึกษาต่อ

ปริญญาโทมากในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) 

 

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือก

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

 

ผูวิ้จยัได้รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นขอ้คิดเห็น ปัญหาหรืออุปสรรค และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม เม่ือแจกแจงความถ่ี พบวา่ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 จาํนวนของนกัศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัสยาม จาํแนกตามขอ้คิดเห็น 

ข้อคิดเห็น จํานวน (คน)* 

1. ค่าหน่วยกิตและค่าบาํรุง 12 

2. ไม่มีเวลา 6 

3. ทุนในการศึกษา 4 

4. ภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัว 4 

5. รถติด 2 

6. ร้านอาหารกลางวนัของวนัอาทิตยห์ายาก ควรเปิดร้านในวนัอาทิตยด์ว้ย 2 

7. อยากเรียนต่อในระดบัปริญญาโทสาขาเก่ียวกบัเฉพาะทาง 2 

8. เศรษฐกิจในไทยไม่เอ้ืออาํนวยต่อการศึกษาต่อ 2 

9. ระยะเวลาในการเรียน 1 

10. คิดวา่ไม่ต่อป.โท แค่ป.ตรีก็จะไม่รอดแลว้ 1 

11. ตอ้งการทาํงานก่อน หาประสบการณ์ 1 

12. บา้นไกล 1 

13. ตอ้งดูวา่มีส่ิงท่ีอยากรู้มากขนาดไหน 1 

14. ทุกอยา่งแย ่ในเร่ืองการสอนระดบัปริญญาตรี การควบคมุเด็กน่ีแยท่ี่สุด เลย

คิดวา่ถา้จะเรียนต่อคงท่ีอ่ืน ไม่ใช่ท่ีน่ีแน่นอน 

1 

15. ป.โทกบัป.ตรี รายไดไ้ม่ต่างกนัมาก แต่บริษทัท่ีรับจะเลือกรับป.ตรีมากกวา่ 1 

16. สาขาท่ีตอ้งการเรียนเปิดนอ้ยหรือไม่เปิด 1 

17. อายมุากเกินไป เรียนจบอาจไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์มากเท่าท่ีควร 1 

18. หากอาชีพจาํเป็นตอ้งใช ้ป.โท ในการทาํงานก็อาจเรียน 1 

19. อุปกรณ์ในคณะเก่า ไม่ทนัสมยั 1 

20. อุปกรณ์ยงัไม่มีความพร้อม คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ ไม่เหมาะสมกบัค่าเรียน

ท่ีแพง ท่ีอ่ืนมีตวัเลือกเยอะ ดีกวา่ พร้อมกวา่ 

1 

รวม 46 

*ผูต้อบแบบสอบถาม 1 คน มีขอ้คิดเห็นไดม้ากกวา่ 1 
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4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

 

ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม จาํแนกตามตวัแปรเพศ 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง มีการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อระดบัปริญญาโท ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม จาํแนกตามตวัแปรอาย ุ

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโท แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

รายการ เพศ t p-value 

ชาย หญิง   

ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D.   

ท่านมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อ

ปริญญาโทมากในระดบัใด 

3.14 1.137 3.17 1.066 -.200 0.710 

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

ท่านมีความตอ้งการท่ีจะ

ศึกษาต่อปริญญาโทมาก

ในระดบัใด 

Between Groups 41.021 18 2.279 2.007 0.009* 

Within Groups 425.906 375 1.136   

Total 466.926 393    
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ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม จาํแนกตามตวัแปรระดับการศึกษา

สูงสุดท่ีไดรั้บ 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีไดรั้บต่างกนั มีการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม จาํแนกตามตวัแปรเกรดเฉล่ียสะสมของ

มหาวิทยาลยัสยาม 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมของมหาวิทยาลยัสยาม

ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

ท่านมีความตอ้งการท่ีจะ

ศึกษาต่อปริญญาโทมาก

ในระดบัใด 

Between Groups 1.946 3 0.649 0.544 0.652 

Within Groups 464.980 390 1.192     

Total 466.926 393       

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

ท่านมีความตอ้งการท่ีจะ

ศึกษาต่อปริญญาโทมาก

ในระดบัใด 

Between Groups 31.021 5 6.204 5.522 0.000* 

Within Groups 435.905 388 1.123   

Total 466.926 393    
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ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม จาํแนกตามตวัแปรคณะท่ีศึกษา 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคณะท่ีศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม จาํแนกตามตวัแปรรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

ท่านมีความตอ้งการท่ีจะ

ศึกษาต่อปริญญาโทมาก

ในระดบัใด 

Between Groups 25.265 8 3.158 2.753 0.006* 

Within Groups 441.661 385 1.147     

Total 466.926 393       

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

ท่านมีความตอ้งการท่ีจะ

ศึกษาต่อปริญญาโทมาก

ในระดบัใด 

Between Groups 6.417 5 1.283 1.081 0.370 

Within Groups 460.509 388 1.187   

Total 466.926 393    
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ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม จาํแนกตามตวัแปรแหล่งรายไดห้ลกัใน

ปัจจุบนั 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีแหล่งรายไดห้ลกัในปัจจุบนัต่างกนั มีการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ไม่แตกต่างกนั 

 

สมม ติฐาน ท่ี  2 ปั จจัยพื้ นฐาน ได้แก่  ปั จจัยด้านครอบ ครัว ปั จจัยด้านการเงิน  ปั จจัยด้าน

สถาบนัการศึกษา ปัจจยัดา้นสังคม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

 

ตารางท่ี 4.15 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม จาํแนกตามตวัแปรปัจจยัดา้นครอบครัว 

 

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

ท่านมีความตอ้งการท่ีจะ

ศึกษาต่อปริญญาโทมาก

ในระดบัใด 

Between Groups 8.076 3 2.692 2.288 0.078 

Within Groups 458.851 390 1.177     

Total 466.926 393       

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

8. รายไดข้องครอบครัว

ต่อเดือน 

 

Between Groups 25.360 4 6.340 5.585 0.000* 

Within Groups 441.566 389 1.135     

Total 466.926 393       

9. การสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาจาก

ครอบครัว 

Between Groups 23.366 4 5.841 5.123 0.000* 

Within Groups 443.561 389 1.140     

Total 466.926 393       
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ปัจจยัดา้นครอบครัวทุกดา้นและปัจจยัดา้นครอบครัวโดยรวม มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม จาํแนกตามตวัแปรปัจจยัดา้นการเงิน 

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

10. ความพร้อมทางดา้น

การเงินเช่น เงินออมท่ีมี

เหลือเก็บ 

Between Groups 38.359 4 9.590 8.704 0.000* 

Within Groups 428.567 389 1.102     

Total 466.926 393       

ด้านครอบครัวโดยรวม Between Groups 57.853 11 5.259 4.911 0.000* 

Within Groups 409.073 382 1.071     

Total 466.926 393       

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

11. ค่าบาํรุงการศึกษา Between Groups 41.836 4 10.459 9.571 0.000* 

Within Groups 425.091 389 1.093     

Total 466.926 393       

12. ค่าหน่วยกิตและ

ค่าลงทะเบียน 

Between Groups 21.989 4 5.497 4.806 0.001* 

Within Groups 444.937 389 1.144     

Total 466.926 393       

13. ค่าหนงัสือและ

อุปกรณ์ 

Between Groups 15.363 4 3.841 3.309 0.011* 

Within Groups 451.563 389 1.161     

Total 466.926 393       
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ปัจจยัด้านค่าบาํรุงการศึกษา, ค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบียน, ค่า

หนังสือและอุปกรณ์ และปัจจัยด้านการเงินโดยรวม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นค่าอาหารในมหาวิทยาลยั และดา้น

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

 

ตารางท่ี 4.17 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม จําแนกตามตัวแปรปัจจัยด้าน

สถาบนัการศึกษา 

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

14. ค่าอาหารใน

มหาวิทยาลยั 

Between Groups 6.747 4 1.687 1.426 0.225 

Within Groups 460.180 389 1.183     

Total 466.926 393       

15. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่า

พาหนะเดินทาง และอ่ืนๆ 

เป็นตน้ 

Between Groups 6.604 4 1.651 1.395 0.235 

Within Groups 460.322 389 1.183     

Total 466.926 393       

ด้านการเงินโดยรวม Between Groups 48.726 17 2.866 2.577 0.001* 

Within Groups 418.200 376 1.112     

Total 466.926 393       

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

16. ช่วงเวลาในการเรียน 

เช่น เชา้ บ่าย เยน็ 

Between Groups 6.599 4 1.650 1.394 0.235 

Within Groups 460.327 389 1.183     

Total 466.926 393       
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

17. ระยะเวลาใน

การศึกษา (เทอม, ปี) 

Between Groups 19.444 4 4.861 4.226 0.002* 

Within Groups 447.482 389 1.150     

Total 466.926 393       

18. เดินทางมาเรียนได้

สะดวก 

Between Groups 25.131 4 6.283 5.532 0.000* 

Within Groups 441.795 389 1.136     

Total 466.926 393       

19. ความมีช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลยั 

Between Groups 14.248 4 3.562 3.061 0.017* 

Within Groups 452.678 389 1.164     

Total 466.926 393       

20. ช่ือเสียงและความรู้

ความสามารถของ

คณาจารย ์

Between Groups 13.939 4 3.485 2.992 0.019* 

Within Groups 452.988 389 1.164     

Total 466.926 393       

21. ความภาคภูมิใจท่ีได้

เขา้เรียนในมหาวิทยาลยั 

Between Groups 17.356 4 4.339 3.754 0.005* 

Within Groups 449.570 389 1.156     

Total 466.926 393       

22. หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

เช่น วิชาท่ีเปิดสอนตรง

ตามความตอ้งการท่ีจะ

เรียน 

Between Groups 20.261 4 5.065 4.411 0.002* 

Within Groups 446.665 389 1.148     

Total 466.926 393       

23. ความพร้อมในดา้น

ต่างๆ เช่น เจา้หนา้ท่ี ส่ือ

โสตทศัน์อุปกรณ์การ

เรียนการสอนท่ีทนัสมยั

และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

Between Groups 17.782 4 4.446 3.850 0.004* 

Within Groups 449.144 389 1.155     

Total 466.926 393       
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการศึกษา, การเดินทางมาเรียนไดส้ะดวก, 

ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั, ช่ือเสียงและความรู้ความสามารถของคณาจารย,์ ความภาคภูมิใจท่ี

ไดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยั, หลกัสูตรท่ีเปิดสอน, ความพร้อมในดา้นต่างๆ, มีทุนการศึกษา/ทุนกูย้ืม

เรียน, บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ, บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

และปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษาโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท อย่าง

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นช่วงเวลาในการเรียนไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

 

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

24. มีทุนการศึกษา/ทุน

กูย้มืเรียน 

Between Groups 17.924 4 4.481 3.882 0.004* 

Within Groups 449.003 389 1.154     

Total 466.926 393       

25. บริการขอ้มูลข่าวสาร

ท่ีเป็นประโยชน์ผา่น

ช่องทางต่างๆ เช่น 

เวบ็ไซต,์ บอร์ด/แผน่พบั, 

E-mail, Facebook 

Between Groups 24.217 4 6.054 5.320 0.000* 

Within Groups 442.709 389 1.138     

Total 466.926 393      

26. บรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

Between Groups 16.731 4 4.183 3.614 0.007* 

Within Groups 450.195 389 1.157     

Total 466.926 393       

ด้านสถาบันการศึกษา

โดยรวม 

Between Groups 80.666 34 2.373 2.205 0.000* 

Within Groups 386.261 359 1.076     

Total 466.926 393       



49 

 

ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม จาํแนกตามตวัแปรปัจจยัดา้นสังคม 

 

 

 

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

27. ความกา้วหนา้ใน

หนา้ท่ีการงาน 

Between Groups 27.030 4 6.757 5.976 0.000* 

Within Groups 439.897 389 1.131     

Total 466.926 393       

28. ความมัน่คงในการ

ประกอบอาชีพ 

Between Groups 29.972 4 7.493 6.671 0.000* 

Within Groups 436.955 389 1.123     

Total 466.926 393       

29. การเพิ่มวุฒิการศึกษา

ใหสู้งขึ้น 

Between Groups 45.450 4 11.362 10.487 0.000* 

Within Groups 421.477 389 1.083     

Total 466.926 393       

30. การไดรั้บความรู้

เพิ่มขึ้น 

Between Groups 34.592 4 8.648 7.781 0.000* 

Within Groups 432.335 389 1.111     

Total 466.926 393       

31. การไดรั้บการยอมรับ

ในสังคม 

Between Groups 29.998 4 7.499 6.677 0.000* 

Within Groups 436.929 389 1.123     

Total 466.926 393       

32. เกียรติยศช่ือเสียง Between Groups 35.123 4 8.781 7.910 0.000* 

Within Groups 431.804 389 1.110     

Total 466.926 393       

33. การแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกบัผูอ่ื้น 

Between Groups 28.772 4 7.193 6.386 0.000* 

Within Groups 438.154 389 1.126     

Total 466.926 393       
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 

*ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ปัจจยัดา้นสังคมทุกดา้นและปัจจยัดา้นสังคมโดยรวม มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

รายการ Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F p-value 

ด้านสังคมโดยรวม Between Groups 62.827 23 2.732 2.501 0.000* 

Within Groups 404.099 370 1.092     

Total 466.926 393       
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจยั การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัสยาม มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสํารวจปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม  2) เพื่อศึกษา

ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัสยาม 3) เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกําลังศึกษาอยู่ท่ี

มหาวิทยาลยัสยาม จาํนวน 394 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาน้ี ผูวิ้จยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

สาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด

ท่ีไดรั้บ คณะท่ีศึกษา เกรดเฉล่ียสะสมของมหาวิทยาลยัสยาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แหล่งรายไดห้ลกั

โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) จาํนวน 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญา

โท จาํนวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นครอบครัว, ดา้นการเงิน, ดา้นสถาบนัการศึกษา และดา้นสังคม 

ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดบั จาํนวน 26 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรีมหาวิทยาลยัสยาม เป็นแบบประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดบั จาํนวน 1 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้คิดเห็น ปัญหาหรืออุปสรรค และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท เป็นคาํถามปลายเปิด จาํนวน 1 ขอ้ 

 

ผูก้ารวิจยัไดท้ดสอบค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha) กับกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 40 ชุด ได้ค่า

ความเท่ียงของแบบสอบถามในส่วนของปัจจยัพื้นฐาน เท่ากบั 0.907 มีค่าสูงกว่า 0.8 ซ่ึงเป็นระดบัท่ี

ยอมรับได ้

การวิเคราะห์ขอ้มูล คณะผูศึ้กษาวิจยัทาํการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ มีดงัน้ี 
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1) วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

โดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลระดับความ

คิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัพื้นฐานและการตัดสินใจศึกษาต่อ โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) วิเคราะห์เพื่อทดสอบระหว่าง

ค่าเฉล่ียของตัวแปรปัจจัยบุคคล, ค่าเฉล่ียของตัวแปรปัจจัยพื้นฐาน และการตัดสินใจต่อระดับ

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม โดยการทดสอบ T-test สําหรับตวัแปร

ท่ีมีเพียง 2 กลุ่ม และทดสอบ ANOVA สําหรับตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยกาํหนดนยัสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ผลการวิเคราะห์ลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี ้

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.0), อายุ 21 ปี (ร้อยละ 18.3), ระดบั

การศึกษาสูงสุดท่ีได้รับคือ ม.6 (ร้อยละ 62.7), ยงัไม่มีเกรดเฉล่ียสะสม (นักศึกษาใหม่) (ร้อยละ 

29.9), คณะท่ีศึกษาคือคณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 44.4) , รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 

(ร้อยละ 53.8) และแหล่งรายไดห้ลกัในปัจจุบันของนักศึกษามาจากพ่อแม่/ ผูป้กครอง มากท่ีสุด 

(ร้อยละ 65.2)  

 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

จากการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัพื้นฐาน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาโท พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับปัจจยัพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน โดย

เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ปัจจยัด้านสังคม มีระดับความสําคญัโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.77, ปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา มีระดบัความสําคญัโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.59, ปัจจยัดา้นครอบครัว มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.51 และ ปัจจยัดา้นการเงิน มีระดบัความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.43 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

-ปัจจยัด้านสังคม มีระดับความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.77 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุดคือ ดา้นการไดรั้บความรู้เพิ่มขึ้น (ค่าเฉล่ีย 
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3.92) รองลงมาคือดา้นการเพิ่มวุฒิการศึกษาใหสู้งขึ้น (ค่าเฉล่ีย 3.87) และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็น

ตํ่าสุดคือดา้นเกียรติยศช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 3.58) 

-ปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา มีระดบัความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนน

เฉล่ีย 3.59 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแลว้พบว่า ข้อท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ด้านช่ือเสียงและความรู้

ความสามารถของคณาจารย  ์(ค่าเฉล่ีย 3.75) รองลงมาคือด้านหลกัสูตรท่ีเปิดสอน เช่น วิชาท่ีเปิด

สอนตรงตามความตอ้งการท่ีจะเรียน (ค่าเฉล่ีย 3.69) และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นตํ่าสุดคือดา้นมี

ทุนการศึกษา/ทุนกูย้มืเรียน (ค่าเฉล่ีย 3.49)  

- ปัจจยัด้านครอบครัว มีระดบัความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 

3.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุด คือ ดา้นการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน

การศึกษาจากครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 3.51) รองลงมาคือด้านรายได้ของครอบครัวต่อเดือน (ค่าเฉล่ีย 

3.62) และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นตํ่าสุดคือดา้นความพร้อมทางดา้นการเงินเช่น เงินออมท่ีมีเหลือ

เก็บ (ค่าเฉล่ีย 3.40) 

-ปัจจยัดา้นการเงิน มีระดบัความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.43 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความสําคญัท่ีสุดคือ ดา้นค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบียน 

(ค่าเฉล่ีย 3.64) รองลงมาคือด้านค่าบาํรุงการศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.54) และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็น

ตํ่าสุดคือดา้นค่าอาหารในมหาวิทยาลยั (ค่าเฉล่ีย 3.22) 

3) ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัสยาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อปริญญาโทในระดบัปานกลาง ท่ี

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.16 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัยและผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

จากการศึกษา การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสยาม  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อสรุปซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผลตาม

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั ไดด้งัน้ี 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

1. อาย ุมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาวดี ก่ิงทอง (2559) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงมี
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ผลการวิจยัว่าอายุมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 เช่นเดียวกนั 

2. เกรดเฉล่ียสะสมของมหาวิทยาลยัสยาม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญา

โทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาวดี ก่ิงทอง (2559) ซ่ึงมี

ผลการวิจยัวา่เกรดเฉล่ียสะสมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นเดียวกนั 

3. คณะท่ีศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาวดี ก่ิงทอง (2559) ซ่ึงมีผลการวิจยัวา่คณะท่ี

ศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เช่นเดียวกนั 

ปัจจยัพื้นฐาน 

1. ด้านครอบครัว พบว่า รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การศึกษาจากครอบครัว มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ (2553) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาโททางการบญัชี และทศันี ทศัศรี (2558) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกเขา้

ศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการผังเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงมีผลการวิจัยว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ารายได้ของ

ครอบครัวต่อเดือน และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากครอบครัว มีผลต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมากเช่นเดียวกนั 

2. ด้านการเงิน พบว่า ค่าบาํรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบียน มีผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนินทร์ เลิศประภา

ภรณ์ (2553), ทัศนี ทัศศรี (2558) และวารุณี รักด้วง (2558) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจ ท่ีมหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงมีผลการวิจยั

วา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ค่าบาํรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบียน มีผล

ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมากเช่นเดียวกนั ดา้นค่าหนังสือและอุปกรณ์ มี

ผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทศันี ทศั

ศรี (2558) ซ่ึงมีผลการวิจยัวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ ดา้นค่าหนงัสือและอุปกรณ์ มีผล

ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน , ด้านค่าอาหารใน

มหาวิทยาลยั และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัปานกลาง 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ (2553) ซ่ึงมีผลการวิจยัวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี
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ความคิดเห็นว่า ด้านค่าอาหารในมหาวิทยาลยั และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโทในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 

3. ดา้นสถาบนัการศึกษา ช่วงเวลาในการเรียน, ระยะเวลาในการศึกษา, ความภาคภูมิใจท่ีได้

เขา้เรียนในมหาวิทยาลยั, หลกัสูตรท่ีเปิดสอน และความพร้อมในด้านต่างๆ มีผลต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ 

(2553) และทศันี ทศัศรี (2558) ซ่ึงมีผลการวิจยัว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ช่วงเวลาใน

การเรียน, ระยะเวลาในการศึกษา, ความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยั, หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

และความพร้อมในด้านต่างๆ  มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระดับมาก

เช่นเดียวกัน ในด้านความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั และ ช่ือเสียงและความรู้ความสามารถของ

คณาจารย ์มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ (2553), ทศันี ทศัศรี (2558) และวารุณี รักด้วง (2558) ซ่ึงมีผลการวิจยัว่า

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั และ ช่ือเสียงและความรู้

ความสามารถของคณาจารย ์ซ่ึงมีผลการวิจยัว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการเดินทางมา

เรียนไดส้ะดวกมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมากเช่นเดียวกนั ในดา้นการ

เดินทางมาเรียนไดส้ะดวก มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมาก สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของสานิตย ์ดีวินิจ (2553) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและความตอ้งการ

ส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ของบุคลากรสหกรณ์, ทศันี ทศัศรี (2558) และวารุณี 

รักดว้ง (2558) ซ่ึงมีผลการวิจยัวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่การเดินทางมาเรียนไดส้ะดวก

มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมากเช่นเดียวกนั 

4. ดา้นสังคม การเพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น มีผล

ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนินทร์ เลิศ

ประภาภรณ์ (2553) และทศันี ทศัศรี (2558) ซ่ึงมีผลการวิจยัวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า 

การเพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น มีผลต่อการตดัสินใจศึกษา

ต่อระดับปริญญาโทในระดบัมากเช่นเดียวกนั ในดา้น ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน และ ความ

มั่นคงในการประกอบอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระดับมาก ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ (2553) ซ่ึงมีผลการวิจยัวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นว่า ความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงาน และ ความมัน่คงในการประกอบอาชีพมีผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมากเช่นเดียวกนั ในดา้น การไดรั้บความรู้เพิ่มขึ้น มีผล

ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วารุณี รักดว้ง 
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(2558) ซ่ึงมีผลการวิจยัว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การไดรั้บความรู้เพิ่มขึ้นมีผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมากเช่นเดียวกนั ในดา้น การไดรั้บการยอมรับในสังคม 

มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สานิตย ์ดี

วินิจ (2553) ซ่ึงมีผลการวิจยัว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ การไดรั้บการยอมรับในสังคมมี

ผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมากเช่นเดียวกนั ในดา้นเกียรติยศช่ือเสียง มี

ผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศันี ทศัศรี 

(2558) ซ่ึงมีผลการวิจัยว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า เกียรติยศช่ือเสียงมีผลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในระดบัมากเช่นเดียวกนั 

 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล และการตดัสินใจต่อระดบัปริญญา

โทของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม โดยการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 

กลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) สําหรับตัวแปรท่ีมีเพียง 2 กลุ่ม และ

ทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สําหรับตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 

กลุ่ม โดยกาํหนดนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ เพศ, อายุ, ระดับ

การศึกษาสูงสุดท่ีไดรั้บ, เกรดเฉล่ียสะสมของมหาวิทยาลยัสยาม, คณะท่ีศึกษา, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และแหล่งรายไดห้ลกัพบว่ามีตวัแปรอิสระ รวมทั้งส้ิน 7 ตวัแปร พบว่ามีตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปรท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทคือ อายุ มีค่า p-value เท่ากับ 0.009, เกรดเฉล่ีย

สะสมของมหาวิทยาลยัสยามมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 และ คณะท่ีศึกษา มีค่า p-value เท่ากบั 0.006 

ดงันั้นจึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 ว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้าน

สถาบันการศึกษา ปัจจัยด้านสังคมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรปัจจยัพื้นฐานและการตดัสินใจต่อระดบัปริญญาโท

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม โดยการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA) โดยกาํหนดนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ซ่ึงประกอบด้วยตวัแปร

อิสระ ปัจจยัด้านครอบครัว ปัจจยัด้านการเงิน ปัจจยัด้านสถาบนัการศึกษา ปัจจยัด้านสังคม รวม
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ทั้งส้ิน 4 ตวัแปร พบวา่ตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญา

โทคือ ปัจจัยด้านครอบครัว มีค่า p-value เท่ากับ 0.000, ปัจจยัด้านการเงิน  มีค่า p-value เท่ากับ 

0.001, ปัจจยัด้านสถาบันการศึกษา มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 และ ปัจจยัด้านสังคม มีค่า p-value 

เท่ากบั 0.000 

ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน, การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การศึกษาจากครอบครัว, ความพร้อมทางด้านการเงินเช่น เงินออมท่ีมีเหลือเก็บ และ ปัจจยัด้าน

ครอบครัวโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

ปัจจยัดา้นการเงิน ไดแ้ก่ ค่าบาํรุงการศึกษา, ค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบียน, ค่าหนังสือและ

อุปกรณ์ และปัจจยัดา้นการเงินโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นค่าอาหารในมหาวิทยาลยั และดา้นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไม่มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

 ปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการศึกษา, การเดินทางมาเรียนไดส้ะดวก, 

ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั, ช่ือเสียงและความรู้ความสามารถของคณาจารย,์ ความภาคภูมิใจท่ี

ไดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยั, หลกัสูตรท่ีเปิดสอน, ความพร้อมในดา้นต่างๆ, มีทุนการศึกษา/ทุนกูย้ืม

เรียน, บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ, บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

และปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษาโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท อย่าง

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นช่วงเวลาในการเรียนไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

 ปัจจยัดา้นสังคม ไดแ้ก่ ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน, ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ, 

การเพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น, การไดรั้บความรู้เพิ่มขึ้น, การไดรั้บการยอมรับในสังคม, เกียรติยศ

ช่ือเสียง, การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ื้น และปัจจยัดา้นสังคมโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ดงันั้นจึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ี 2 ว่าปัจจยัพื้นฐาน ได้แก่ ปัจจยัด้านครอบครัว ปัจจยั

ดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา ปัจจยัดา้นสังคมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโทของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสยาม 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 จากการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัสยาม ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ดา้นอายุ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีทัว่ถึงและชดัเจนเก่ียวกบัการศึกษาระดบัปริญญาโท 

ว่ามีการเรียนการสอนเป็นอย่างไร เวลาใด ระยะเวลาเท่าใด คณะและสาขาอะไรบ้าง รวมถึง

ขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขในการเขา้ศึกษา ให้แก่นกัศึกษาในทุกชั้นปี โดยให้ความสาํคญักบันกัศึกษาท่ี

มีอายนุอ้ยมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีอายมุาก 

 2. เกรดเฉล่ียสะสม ควรให้ความสําคัญในการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการศึกษาระดับ

ปริญญาโทกบักลุ่มนกัศึกษาใหม่และกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.51 ถึง 4.00 เน่ืองจาก

นกัศึกษากลุ่มน้ีมีความตอ้งการศึกษาระดบัปริญญาโทมากกว่านักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 

2.50 ลงมา 

 3. คณะท่ีศึกษา อาจพิจารณาให้ความสําคญักับการประชาสัมพนัธ์กับคณะเภสัชศาสตร์, 

พยาบาลศาสตร์, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ มากกวา่คณะอ่ืน เน่ืองจากพบว่า

คณะเหล่าน้ีมีความตอ้งการศึกษาระดับปริญญาโทมากกว่าคณะวิทยาศาสตร์, นิเทศศาสตร์, และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 4. ปัจจยัพื้นฐานดา้นครอบครัว ควรมีการสนับสนุนการกูย้ืมจากธนาคารเพื่อการศึกษา ซ่ึง

จะทาํใหส้ามารถแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของครอบครัวไดม้ากขึ้น 

 5. ปัจจยัพื้นฐานดา้นการเงิน 

-ควรมีการช้ีแจงให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทราบว่าหากเข้าศึกษาระดับปริญญาโทท่ี

มหาวิทยาลยัจะมีขอ้ดีอยา่งไรบา้ง เช่น ทนุการศึกษาสาํหรับศิษยเ์ก่า, ทุนการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาท่ี

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและไดรั้บเกียรตินิยม เป็นตน้ เพื่อให้สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัการศึกษาไดม้ากขึ้น 

-อาจพิจารณาเปล่ียนเง่ือนไขการให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและได้รับเกียรตินิยม เป็นกาํหนดจากเกรดเฉล่ียสะสมท่ีจบการศึกษาแทน เน่ืองจาก

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีบางส่วนมีผลการเรียนดีแต่ไม่ไดรั้บเกียรตินิยมเน่ืองจากยา้ยคณะหรือเกิด

ความผิดพลาดในการเรียนบางรายวิชา ส่งผลให้นักศึกษาดังกล่าวไม่ได้รับทุนเรียนดีในกรณีท่ี

ตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
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 6. ปัจจยัพื้นฐานดา้นสถาบนัการศึกษา 

-อาจารยผ์ูส้อนควรมีการปรับวิธีการสอนให้ง่ายต่อการเขา้ใจโดยอาศยัเทคโนโลยี/ตาํรา

เรียน รวมถึงมีความเป็นมิตรต่อนกัศึกษา 

-ควรมีการเปิดสอนหลกัสูตรท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัศึกษามากขึ้น  

-ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับความสําเร็จหรือ

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั รวมถึงมีการอา้งอิงถึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยั 

เป็นตน้ 

7. ปัจจยัพื้นฐานดา้นสงัคม 

-อาจพิจารณาให้มีการอนุญาตให้นักศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีสนใจศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโท ได้ทดลองเขา้ฟังการเรียนระดับปริญญาโทประมาณ 3 คร้ังแรกของวิชา เพื่อให้

ทราบวา่การเรียนระดบัปริญญาโทเป็นอยา่งไร ไดรั้บความรู้เพิ่มขึ้นในระดบัท่ีพึงพอใจหรือไม่ 

-ควรมีการติดตามสถานะการทาํงานของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาโท เพื่อนํา

ความสําเร็จในดา้นหน้าท่ีการงาน อาชีพของนักศึกษาเหล่าน้ีมาเป็นกรณีศึกษาหรือตวัอย่างในการ

เชิญชวน/ประชาสัมพนัธเ์ก่ียวกบัการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงอาจทาํให้ทราบตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

2. ควรมีการวิจยัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาท่ี

กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโทในมหาวิทยาลยัต่างๆ เพื่อจะไดท้ราบว่านักศึกษาเหล่านั้นเลือก

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัต่างๆ นั้นดว้ยเหตุผลใด 

3. ควรมีการวิจยัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ของ

คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, วิทยาลยัดนตรีและศิลปะการแสดง 

SCA และหลกัสูตรนานาชาติ เพื่อจะไดท้ราบวา่คณะเหล่าน้ีมีการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท

มากในระดบัใด 
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แบบสอบถาม  

การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง (   ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 

 (      ) 1. ชาย    (      ) 2. หญิง 

2. อาย ุ ……………………………… ปี 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีไดรั้บ 

 (      ) 1. ม.6    (      ) 2. ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

 (      ) 3. ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (      ) 4. อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………… 

4. เกรดเฉล่ียสะสมของมหาวิทยาลยัสยาม 

 (      ) 1. ยงัไม่มีเกรดเฉล่ียสะสม (นกัศึกษาใหม่) (      ) 2. เกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 2.00 

 (      ) 3. เกรดเฉล่ียสะสม 2.01 – 2.50  (      ) 4. เกรดเฉล่ียสะสม 2.51 – 3.00 

(      ) 5. เกรดเฉล่ียสะสม 3.01 – 3.50  (      ) 6. เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 – 4.00 

5. คณะท่ีศึกษา 

 (      ) 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์  (      ) 2. คณะแพทยศาสตร์ 

 (      ) 3. คณะเภสัชศาสตร์    (      ) 4. คณะพยาบาลศาสตร์ 

(      ) 5. คณะบริหารธุรกิจ    (      ) 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(      ) 7. คณะศิลปศาสตร์     (      ) 8. คณะวิทยาศาสตร์ 

(      ) 9. คณะนิเทศศาสตร์    (      ) 10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(      ) 11. คณะนิติศาสตร์    (      ) 12. วิทยาลยัดนตรีและศิลปะการแสดง SCA 

(      ) 13. หลกัสูตรนานาชาติ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน 

(      ) 1. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  

(      ) 2. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

(      ) 3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 

(      ) 4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท 

(      ) 5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท 

(      ) 6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท 

 

 

 

https://ph.siam.edu/
https://www.med.siam.edu/
https://pharmacy.siam.edu/
https://nursing.siam.edu/
https://ba.siam.edu/
https://eng.siam.edu/
https://siam.edu/liberalarts/
https://science.siam.edu/
https://www.nitade.siam.edu/
https://www.itschool.siam.edu/
https://law.siam.edu/
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7. แหล่งรายไดใ้นปัจจบุนัของนกัศึกษามาจากแหล่งใดมากท่ีสุด 

(      ) 1. พ่อแม่/ ผูป้กครอง 

(      ) 2. ญาติพ่ีนอ้ง  

(      ) 3. ไดรั้บทุนการศึกษา/ กยศ. / กรอ. / ทุนอ่ืนๆ 

(      ) 4. จากการประกอบอาชีพของตนเอง  

(      ) 5. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ......................................................................................................  

 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง (   ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

 

ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

( 5 ) 

มาก 

 

( 4 ) 

ปาน

กลาง 

( 3 ) 

น้อย 

 

( 2 ) 

น้อย

ท่ีสุด 

( 1 ) 

8. รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน      

9. การสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการศึกษาจากครอบครัว      

10. ความพร้อมทางดา้นการเงินเช่น เงินออมท่ีมีเหลือเก็บ      

11. ค่าบาํรุงการศึกษา เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าไฟฟ้ามหาลยั      

12. ค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบียน      

13. ค่าหนงัสือและอุปกรณ์      

14. ค่าอาหารในมหาวิทยาลยั      

15. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง และอ่ืนๆ เป็นตน้      

16. ช่วงเวลาในการเรียน เช่น เชา้ บ่าย เยน็      

17. ระยะเวลาในการศึกษา (จาํนวนเทอม, จาํนวนปี)      

18. การเดินทางมาเรียนไดส้ะดวก      

19. ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั      

20. ช่ือเสียงและความรู้ความสามารถของคณาจารย ์      

21. ความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยั      

22. หลกัสูตรท่ีเปิดสอน เช่น วิชาท่ีเปิดสอนตรงตามความ

ตอ้งการท่ีจะเรียน 

     

23. ความพร้อมในดา้นต่างๆ เช่น เจา้หนา้ท่ี ส่ือโสตทศัน์

อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและอ่ืนๆ เป็นตน้ 

     

24. การมีทุนการศึกษา/ทนุกูยื้มเรียน      
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ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

( 5 ) 

มาก 

 

( 4 ) 

ปาน

กลาง 

( 3 ) 

น้อย 

 

( 2 ) 

น้อย

ท่ีสุด 

( 1 ) 

25. บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ผา่นช่องทางต่างๆ 

เช่น เวบ็ไซต,์ บอร์ด/แผน่พบั, E-mail, Facebook 

     

26. บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดี      

27. ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน      

28. ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ      

29. การเพ่ิมวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น      

30. การไดรั้บความรู้เพ่ิมขึ้น      

31. การไดรั้บการยอมรับในสังคม      

32. เกียรติยศช่ือเสียง      

33. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น      

 
 
ส่วนท่ี 3 การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม 

คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง (   ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

( 5 ) 

มาก 

 

( 4 ) 

ปาน

กลาง 

( 3 ) 

น้อย 

 

( 2 ) 

น้อย

ท่ีสุด 

( 1 ) 

34. ท่านมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อปริญญาโทมากใน

ระดบัใด 

     

 

ส่วนท่ี 4 ข้อคิดเห็น ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญา

โท 

 

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... .............................. 

 

ขอขอบพระคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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