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ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสมัพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  

กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 
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รายงานการวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของการไดรับทุนรางวัลคนควาในงานวิทยาการงานวิจัย 

สงเสริมการเขียนเอกสารวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน สํานักวิจัย  

ประจําป 2559 



บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”   มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) เพ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรของนักศึกษา

ปริญญาโท 2) เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธตอการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของ

นักศึกษาปริญญาโท 3)  เพ่ือสํารวจระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของ

นักศึกษาปริญญาเอก โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการศึกษากลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 295 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 69 คน รวมกลุมตัวอยาง

จํานวน 364 คน นําขอมูลมาวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การใชคา Chi-Square อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในการวิเคราะห

ขอมูล เพ่ือใชในการหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ผลการศึกษาระดับปริญญาโท พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25-

30 ป ระดับรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอเดือน มีรายไดระหวาง 40,001-50,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามมาก

ท่ีสุดอยูคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ปท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 1 เปนนักศึกษาภาคปกติ และสวนใหญไมไดรับ

ทุนการศึกษาจากสถาบัน  

ผลการศึกษาระดับปริญญาเอก พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-

35 ป ระดับรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอเดือน มีรายไดระหวาง 40,001-50,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามมาก

ท่ีสุดอยูคณะการจัดการการทองเท่ียว ปท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 1 และสวนใหญไมไดรับทุนการศึกษาจาก

สถาบัน 

ผลการศึกษาดานเหตุผลในการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดไมระบุเหตุผล รองลงมาไดแก ตองการพัฒนา

ความรู และเปนสถาบันท่ีมีคุณภาพ สําหรับคาใชจายตลอดหลักสูตร ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเห็นวาควรมี

คาใชจายตลอดหลักสูตรนอยกวา 300,000 บาท  

ผลการศึกษาดานเหตุผลในการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรของ

นักศึกษาระดับปริญญาเอก พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเห็นวาเปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียง สําหรับ

คาใชจายตลอดหลักสูตร ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเห็นวา ควรมีคาใชจายอยูระหวาง 500,001- 600,000 บาท  

ผลการศึกษาปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับความตองการในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก

ของนักศึกษาระดับปริญญาโทในภาพรวม อยูในระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุป

ปจจัยแตละดาน เรียงลําดับ ไดดังนี้ ดานอาจารย (คาเฉลี่ย  4.44) ดานตนเอง (คาเฉลี่ย 4.27) ดานหลักสูตร 

(คาเฉลี่ย 4.26) ดานสถาบัน (คาเฉลี่ย 4.20) ดานคาใชจาย (คาเฉลี่ย 3.99) และดานความคาดหวังทางสังคม

และปจจัยแวดลอม (คาเฉลี่ย 3.73) 



(2) 

 

 ผลการศึกษาปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับความตองการในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก

ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในภาพรวม อยูในระดับมากในทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุป

ปจจัยแตละดาน เรียงลําดับ ไดดังนี้ ดานอาจารย (คาเฉลี่ย  4.65) ดานตนเอง (คาเฉลี่ย 4.44) ดานหลักสูตร 

(คาเฉลี่ย 4.31) ดานสถาบัน (คาเฉลี่ย 4.26) ดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม (คาเฉลี่ย 3.80) 

และดานคาใชจาย (คาเฉลี่ย 3.74)   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มี 2 ปจจัย คือ 1) หลักสูตรมีความสัมพันธกับความ
ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และ 2) ปจจัยดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม และเม่ือ
พิจารณารายดานพบวา อาจารยแนะนําใหศึกษาตอ มีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญา
เอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืน ๆ ไมพบวา มี
ความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ 
1) ควรเนนการประชาสัมพันธเก่ียวกับคุณสมบัติของอาจารย ความรู/ความสามารถ/ตําแหนงทาง

วิชาการ/ผลงานวิชาการ ในรูปแบบการใหบริการทางวิชาการไปยังเครือขายมหาวิทยาลัยตางๆ เชน มีการ
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยท่ีเปนเครือขาย เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิงวิชาการ ในรูปแบบการสอน
หรือการอบรมใหกับอาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีอยูในมหาวิทยาลัยเครือขาย เพ่ือเปนการสราง
ตนแบบแรงจูงใจใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
หรือเนนการบริการวิชาการไปยังหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ วิสาหกิจ หนวยงาน CSR และหนวยงานเอกชน 
เปนตน ในการอบรมใหความรูแกบุคคลผูสนใจท่ัวไป เปนการสรางตนแบบแรงจูงใจใหกับผูปกครองของบุตร
หลานท่ีสนใจศึกษาตอ และผูตองการศึกษาตอนอกเวลาราชการ 

2) ควรมีการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับกลุมอาชีพตาง ๆ ท่ีมีตอการไดงานทํา โดยมีการสํารวจผูใช

บัณฑิตสาขาวิชาตาง ๆ นักวิชาการดานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีการสัมมนาแสดงความ

คิดเห็นดานหลักสูตร มีการวิพากษหลักสูตรรวมกัน ระหวางนักวิชาการ อาจารย ศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบัน 

เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขหลักสูตร ปรับโครงสราง รายวิชา ใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานและความตองการของสังคมในสถานการณปจจุบัน 

3) ควรกําหนดเอกลักษณ จุดเดน ของหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพ่ือนํามา

กําหนดเปนสาระสําคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบนพ้ืนฐานของหลักสูตร มีการกําหนดวิสัยทัศน 

แผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือนําไปสูการออกแบบหลักสูตรอยางมีคุณภาพ 

4) สถาบันจําเปนท่ีจะตองสรางความเชื่อม่ันวาสามารถพัฒนาองคความรูในการผลิตมหาบัณฑิต 

เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล 

การพัฒนาภาคการผลิตท้ังอุตสาหกรรมและการบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และความเปนอยูระดับ

ทองถ่ินและชุมชน 

5) ควรมีการแนะแนวกลุมนักศึกษาท่ีกําลังจะจบปริญญาตรี โดยการนําจุดเดนในเรื่องอาจารยท่ีมี

ประสบการณและมีความรูในคุณวุฒิมาใชในการประชาสัมพันธใหมากข้ึน 



(3) 

 

6) ควรมีจัดระบบการจัดการดานการประชาสัมพันธโดยผานสื่อตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ท้ั ง Social Media โทรทัศน  วิทยุ  หนั งสือพิมพ  และการออก Road Show ตาม

สถาบันการศึกษาตาง ๆ เนนการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนใหมากข้ึน 

7) ควรเสริมสรางเครือขายความรวมมือจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวประเทศ เก่ียวกับการสนับสนุน

ในเรื่องทุนการศึกษาตอ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางสถาบันและมหาวิทยาลัยตาง ๆ และ

อาจจะสงผลถึงการสรางเสริมงานวิชาการท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและนักศึกษา 

ซ่ึงจะเกิดผลดีตอสังคมโดยภาพรวม 

8) ควรมีการสรางเครือขายมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวอยางตอเนื่อง มีการ

จัดกิจกรรมท่ีมีการพบปะกันระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบันใหมากข้ึน และประชาสัมพันธขอมูลศิษยเกาท่ี

ทําชื่อเสียงใหสถาบันผานสื่อตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางกวางขวาง 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีวัตถุประสงคเพ่ือ    

1) ศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของนักศึกษาปริญญาโท 2) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

ตอการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของนักศึกษาปริญญาโท และ 3) สํารวจระดับความคิดเห็นตอการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของนักศึกษาปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

โดยนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารงานการศึกษาของหลักสูตร ใหเกิดประสิทธิภาพ

แกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รายงานวิจัยฉบับนี้ไดรับทุนสนันสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนา

งานวิจัยสํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ท่ีปรึกษาโครงการ ท่ีไดกรุณาให
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาถือเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการพัฒนาในดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม จําเปนตองอาศัยมนุษยเปนปจจัยสําคัญ การศึกษาถือเปนกลไกท่ีสําคัญในการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ ประเทศใดก็ตาม ถามีคนท่ีมีคุณภาพประเทศนั้นยอมพัฒนาไดกาวไกลกวาประเทศอ่ืนๆ 
ดวยเหตุนี้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงถือเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ (กัญนิกา พราหมณ
พิทักษ, 2542: 1) ในโลกยุคโลกาภิวัตนท่ีคนตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ขอมูล
ขาวสารมีความสลับซับซอนมากข้ึน การเรียนรูตองมีการคิด ตั้งรับ และปรับตัว เพ่ือใหสามารถจัดการกับ
ปญหาและสถานการณใหม ๆ ตลอดจนการเรียนรูแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางเหมาะสมกับเง่ือนไข
และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูท่ีตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกสวนใหญลวนตองการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองใหมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท่ีมีความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้ การศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกถือวา มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนการพัฒนาความรูและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศใหกาวหนาไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

การศึกษาถึงสาเหตุจูงใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน ความมี
ชื่อเสียงของสถาบัน ทางดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม เหตุผลสวนตัว เชน เขาศึกษาตอเพราะอยากมี
ชื่อเสียง เกียรติยศ ดานอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลและสื่อ นักศึกษาบางคนอาจเขามาศึกษาตอโดยการ
สนับสนุน หรือไดรับคําชี้แนะจากเพ่ือน ครูอาจารย เปนตน (รังสรรค แสงสุข และคณะ, 2544) การตัดสินใจ
เลือกมหาวิทยาลัยของผูเรียนเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญของผูเรียนท่ีจะตองพิจารณาไตรตรองอยาง
สมเหตุสมผล มีการตัดสินใจท่ีรอบคอบ คํานึงถึงผลดีผลเสีย ถาผูเรียนคนใดสามารถเลือกศึกษาตอไดเหมาะสม
กับความถนัดของตนเอง ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิต การตัดสินใจจึงเปนสวนหนึ่งของชีวิตท่ีบุคคล
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได และปญหาท่ีพบ คือ การตัดสินใจสวนใหญมักมีความซับซอน (วิฑูรย ตันศิริมงคล, 
2542) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ถือกําเนิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมุงเนนพัฒนาคุณภาพในทุกพันธกิจ ตั้งแตการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของประเทศ การ
พัฒนาอาจารยและบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซ่ึง
ทุกพันธกิจสถาบันไดมีการพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการในการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายสภาสถาบัน ยุทธศาสตร และกลยุทธของสถาบันอยางตอเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน มุงเนนสถาบันแหงชาติ
ท่ีสรางผูนําและองคความรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล สรางงานบริการวิชาการท่ีมีคุณคาตอการพัฒนา
ประเทศ 

ปจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดเปดหลักสูตรปริญญาเอก 14 หลักสูตร ซ่ึงทุกหลักสูตร
ไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดแก คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (นานาชาติ) 
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คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (นานาชาติ) คณะสถิติประยุกต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติประยุกต (นานาชาติ) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารพัฒนาสังคม คณะภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
(นานาชาติ) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และองคการ (นานาชาติ) คณะนิติศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะการจัดการการทองเท่ียว 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวแบบบูรณาการ คณะนิเทศศาสตรและ
นวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม คณะบริหารการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

จากสถานการณปจจุบันพบวา มีสถาบันการศึกษาตางๆ เปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
ซ่ึงเกิดจากการแขงขันในระดับอุดมศึกษาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้น จึงสงผลใหจํานวนนักศึกษาท่ีจะเขาศึกษาตอใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีจํานวนลดลง  และไมเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนด ดังนั้น ผูวิจัย
จึงเห็นความจําเปนในการวิเคราะหปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยผลการวิจัยนี้จะเปนขอมูลสารสนเทศใหกับหนวยงานได
ทราบแนวทางการวางนโยบายการรับนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาอาจารย การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลใหจํานวนผูสมัครเรียนเพ่ิมข้ึน และเกิด
ประโยชนตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ของนักศึกษาปริญญาโท 

1.2.2  เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธตอการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของ

นักศึกษาปริญญาโท  

1.2.3  เพ่ือสํารวจระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของ

นักศึกษาปริญญาเอก  

1.3  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตท่ีใชในการศึกษา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดานเนื้อหา คือ ปจจัยดานการศึกษาท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครอบคลุมเนื้อหา 6 ดาน คือ 1) ตนเอง 2) ดานอาจารย 
3) ดานหลักสูตร 4) ดานสถาบัน 5) ดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม 6) ดานคาใชจาย  
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1.3.2 ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ ท่ีกําลังเรียนในชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1,156 คน และสุม
ตัวอยาง จํานวน 297 คน และ 2) นักศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีกําลังเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2559 จํานวน 105 คน และสุมตัวอยาง จํานวน 83 คน ซ่ึงเปนนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยเทานั้น 

 
1.3.3 ขอบเขตดานเวลา  

ชวงระยะเวลาท่ีใชศึกษาอยูระหวาง เดือน สิงหาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559 
 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.4.1 ทราบถึงความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรของ
นักศึกษาปริญญาโท 

1.4.2 ทราบถึงปจจัยดานการศึกษาท่ีมีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของ
นักศึกษาปริญญาโท  

1.4.3 ทราบถึงระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบัน
บัณฑิต-  พัฒนบริหารศาสตร 

1.4.4 ไดขอมูลในการนําไปใชในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารงานการศึกษาของหลักสูตร ใหเกิด
ประสิทธิภาพแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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1.5  คํานิยามปฏิบัติการ 

1.5.1 การศึกษา หมายถึง เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปในแนวทางท่ี
พึงปรารถนา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เปนไปอยางจงใจ มีการกําหนด จุดมุงหมายและดําเนินการอยาง
เปนระบบ มีกระบวนการเหมาะสมและผานสถาบันทางสังคม ท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดานการศึกษา  

1.5.2  นักศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ ปการศึกษา 2559  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

1.5.3 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 
2559  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

1.5.4 ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีผลกับการตัดสินใจศึกษาตอ หมายถึง สิ่งท่ีสงผลตอพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซ่ึงประกอบดวย
ปจจัยหลักใน 7 ดาน ดังนี้ 

1.5.4.1 ดานตนเอง หมายถึง ตองการพัฒนาตนเองใหกาวหนาในอาชีพ เล็งเห็นคุณคา
ความสําคัญของการศึกษา ตองการเพ่ิมวุฒิทางการศึกษา ตองการความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน ตองการเพ่ิม
ความรูและทักษะในการวิจัย ตองการนําความรูไปพัฒนาหนวยงานหรือชุมชน 

1.5.4.2 ดานอาจารย หมายถึง อาจารยมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับในวงการศึกษา 
อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูง อาจารยมีความสามารถในการถายทอดความรู งานวิจัยของอาจารยมี
คุณภาพและเปนท่ียอมรับ 

1.5.4.3 ดานหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรท่ีเปดสอนตรงกับความตองการของตนเอง 
หลักสูตรท่ีเปดสอนตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน หลักสูตรสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 
หลักสูตรมีความทันสมัยและผสมผสานวิชาการใหม ๆ หลักสูตรมีความหลากหลาย หลักสูตรท่ีเรียนตรงกับ
สาขาท่ีจบการศึกษา 

1.5.4.4 ดานสถาบัน หมายถึง เปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียงทางวิชาการ เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มี
บรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีดี มีความปลอดภัย การเดินทางไป-มาสะดวก ท่ีตั้งของสถาบันอยูใกลกับท่ีพัก
อาศัย มีกิจกรรมนอกหลักสูตร ศิษยเกาไดรับความสําเร็จและมีชื่อเสียง 

1.5.4.5 ดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม หมายถึง ทําตามความคาดหวังของ
ครอบครัว การเรียนในระดับสูงเปนท่ียอมรับของสังคม มีโอกาสไดรวมกิจกรรมเพ่ือสังคมมากข้ึน มีโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางเครือขาย อาจารยท่ีสอนแนะนําใหศึกษาตอ 

1.5.4.6 ดานคาใชจาย หมายถึง คาใชจายมีความเหมาะสมไมสูงเกินไป มีทุนการศึกษา
รองรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย มีทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ คาครองชีพในชุมชนท่ีสถานศึกษา
ตั้งอยูมีความเหมาะสม 
 



บทท่ี 2 

การทบทวนแนวคิดและวรรณกรรม 

 
 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูวิจัยมีการทบทวนแนวคิด
และวรรณกรรม เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

2.1  ทฤษฎีเก่ียวกับความตองการศึกษาตอ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจศึกษาตอ 
2.3  ประวัติและพัฒนาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
2.4  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

2.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการศึกษาตอ 

2.1.1 ทฤษฎีลําดับความตองการของ Maslow  

Maslow เปนนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม ซ่ึงนักจิตวิทยากลุมนี้เชื่อวาโดยธรรมชาติแลวมนุษยเกิด
มาดีและพรอมท่ีจะทําสิ่งดี ถาความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ ซ่ึงความตองการ
มนุษย มีมากมายหลายอยางดวยกัน เขาไดนําความตองการเหลานั้นมาจัดเรียงเปนลําดับจากข้ันต่ําไปข้ันสูงสุด
เปน 5 ข้ัน ดวยกัน 

ข้ันท่ี 1 ความตองการดานรางกาย (physiological needs) เปนความตองการข้ันพ้ืนฐาน ไดแก 
ความตองการอาหาร น้ําดื่ม อากาศ การพักผอน ความตองการทางเพศ ความตองการความอบอุน ตองการ
ขจัดความเจ็บปวย และตองการรักษาความสมดุลของรางกาย ทุกคนตองการสิ่งเหลานี้เหมือนกัน อาจแตกตาง
กันเปนรายบุคคล ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเพศ วัย และสถานการณ ฯลฯ ความตองการปจจัย 4 ดังกลาวขางตน หาก
เพียงพอแลว มนุษยจะพัฒนาในข้ันตอไป 

ข้ันท่ี 2 ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (safety needs) เม่ือไดรับความพึงพอใจทางดาน
รางกายแลว มนุษยจะพัฒนาไปสูข้ันท่ีสองคือ ความรูสึกม่ันคงปลอดภัย สิ่งท่ีแสดงถึงความตองการข้ันนี้คือ 
การท่ีมนุษยชอบอยูอยางสงบ มีระเบียบวินัย ไมรุกรานผูอ่ืน ความตองการระดับนี้อาจแยกยอยไดดังนี้ ความ
ม่ันคงในครอบครัว การมีบานแข็งแรงปลอดภัย มีความรักใครปรองดองกันในครอบครัว ความม่ันคงปลอดภัย
ในอาชีพ มีรายไดยุติธรรม ไมถูกไลออก งานไมเสี่ยงอันตราย ผูบังคับบัญชาดีมีความยุติธรรม ฯลฯ มี
หลักประกันชีวิต เชน มีผูดูแลเอาใจใสยามชรา ยามเจ็บไข 

ข้ันท่ี 3 ความตองการความรักและความเปนเจาของ (belongingness and love need) ความ
ตองการมีเพ่ือน ความตองการการยอมรับจากกลุม ตองการแสดงความคิดเห็นในกลุมตองการรักคนอ่ืนและ
ไดรับความรักจากคนอ่ืน ตองการความรูสึกวาสังคมเปนของตน 

ข้ันท่ี 4 ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง และความภาคภูมิใจ (sefl- esteem need) ไดแก ตองการ
ยอมรับความคิดเห็นหรือขอเสนอ ตองการเกียรติยศชื่อเสียงจากสังคม ตองการนับถือตนเอง มีความม่ันใจ
ตนเอง ไมตองพ่ึงผูอ่ืน ตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน ตองการความม่ันใจในตนเอง และรูสึกตนเองมี
คุณคา 
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ข้ันท่ี 5 ความตองการตระหนักในตนเอง (self-actualization need) ไดแก ตองการรูจักตนเอง 
ยอมรับตนเอง เปดใจรับฟงคําวิจารณโดยไมโกรธ ตองการรูจักแกไขตนเองในสวนท่ียังบกพรอง ตองการพัฒนา
ตนเอง พรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเก่ียวกับตนเอง ตองการคนพบความจริง พรอมท่ีจะเปดเผย
ตนเองโดยไมมีการปกปอง ตองการเปนตัวของตัวเอง ประสบความสําเร็จดวยตัวเอง 

ดังนั้นแนวคิดตามทฤษฏีของมาสโลว จึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม บุคคลท่ีพัฒนาถึงข้ันตระหนักในตนเอง (self-actualization) เปนบุคคลท่ีมีจริยธรรม มีวินัยใน
ตนเอง และมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย นอกจากจะข้ึนกับสภาพทางกายแลว ยังข้ึนอยูกับความรูสึกพอดีดวย 

 

2.1.2  ทฤษฎีความตองการตามแนวความคิดของ Murray 

ทฤษฎีความตองการตามแนวคิดของ Murray กลาววา ความตองการเปนสิ่งท่ีบุคคลไดสรางข้ึน
กอใหเกิดความรูสึกซาบซ้ึง ความตองการนี้บางครั้งเกิดข้ึนเนื่องจากแรงกระตุนภายในของบุคคล และบางครั้ง
อาจเกิดความตองการเนื่องจากสภาพสังคมก็ได หรืออาจกลาวไดวา ความตองการเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเนื่องมาจาก
สภาพทางรางกายและสภาพทางจิตใจนั่นเอง ทฤษฎีความตองการตามหลักการของ Murray สามารถสรุปได
ดังนี้ (โยธิน ศันสนยุทธ, 2530: 36) 

1)  ความตองการท่ีจะเอาชนะดวยการแสดงออกความกาวราว (Need for Aggression) ความ
ตองการท่ีจะเอาชนะผูอ่ืน เอาชนะตอสิ่งขัดขวางท้ังปวงดวยความรุนแรง มีการตอสู การแกแคน การทําราย
รางกาย หรือฆาฟนกัน เชน การพูดจากระทบกระแทกกับบุคคลท่ีไมชอบกัน หรือมี ปญหากัน เปนตน 

2)  ความตองการท่ีจะเอกชนะฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ (Need for Counteraction) ความตองการท่ี
จะเอาชนะนี้เปนความตองการท่ีจะฟนฝาอุปสรรค ความลมเหลวตาง ๆ ดวยการสรางความพยายามข้ึนมา 
เชน เม่ือไดรับคําดูถูกดูหม่ิน ผูไดรับจะเกิดความพากเพียรพยายามเพ่ือเอาชนะคํา สบประมาทจนประสบ
ความสําเร็จเปนตน 

3)  ความตองการท่ีจะยอมแพ (Need for Abasement) ความตองการชนิดนี้เปนความตองการท่ี
จะยอมแพ ยอมรับผิด ยอมรับคําวิจารณ หรือยอมรับการถูกลงโทษ เชน การเผาตัวตายเพ่ือประทวงระบบการ
ปกครอง พันทายนรสิงหไมยอมรับอภัยโทษ ตองการจะรับโทษตามกฎเกณฑ เปนตน 

4)  ความตองการท่ีจะปองกันตนเอง (Need for Defendant) เปนความตองการท่ีจะปองกันตนเอง
จากคําวิพากษวิจารณ การตําหนิติเตือน ซ่ึงเปนการปองกันทางดานจิตใจ พยายามหาเหตุผลมาอธิบายการ
กระทําของตน มีการปองกันตนเองเพ่ือใหพนผิดจากการกระทําตางๆ เชน ใหเหตุผลวาสอบตกเพราะครูสอน
ไมดี ครู อาจารยท่ีไมมีวิญญาณครู ข้ีเกียจอบรมสั่งสอนศิษย หรือประเภท “รําไมดีโทษปโทษกลอง” 

5)  ความตองการเปนอิสระ (Need for Autonomy) ความตองการชนิดนี้เปนความตองการท่ี
ปรารถนาจะเปนอิสระจากสิ่งกดข่ีท่ังปวง ตองการท่ีจะตอสูดิ้นรนเพ่ือเปนตัวของตัวเอง 

6)  ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement) คือ ความตองการท่ีจะกระทําสิ่งตาง ๆ 
ท่ียากลําบากใหประสบความสําเร็จจากการศึกษาพบวา เพศชายจะมีระดับความตองการความสําเร็จมากกวา
เพศหญิง 

7)  ความตองการสรางมิตรภาพกับบุคคลอ่ืน (Need for Affiliation) เปนความตองการท่ีจะทําให
ผูอ่ืนรักใคร ตองการรูจักหรือมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ตองการเอาอกเอกใจ มีความซ่ือสัตยตอเพ่ือนฝูง 
พยายามสรางความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลอ่ืน 
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8)  ความตองการความสนุกสนาน (Need for Play) เปนความตองตองการท่ีจะแสดงความ
สนุกสนาน ตองการหัวเราะเพ่ือการผอนคลายความตึงเครียดมีการสรางหรือเลาเรื่องตลกขบขัน เชน มีการ
พักผอนหยอนใจมีสวนรวมในเกมกีฬาเปนตน 

9)  ความตองการแยกตนเองออกจากผูอ่ืน (Need for Rejection) บุคคลมักจะมีความปรารถนาใน
การท่ีจะแยกตนเองออกจากผูอ่ืน ไมมีความรูสึกยินดียินรายกับบุคคลอ่ืน ตองการเมินเฉยจากผูอ่ืน ไมสนใจ
ผูอ่ืน 

10)  ความตองการความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน (Need for Succorance) ความตองการประเภทนี้
จะเปนความตองการใหบุคคลอ่ืนมีความสนใจ เห็นอกเห็นใจ มีความสงสารในตนเอง ตองการไดรับความ
ชวยเหลือ การดูแล ใหคําแนะนําดูแลจากบุคคลอ่ืนนั่นเอง 

11)  ความตองการท่ีจะใหความชวยเหลือตอบุคคลอ่ืน (Need for Nurture) เปนความตองการท่ีจะ
เขารวมในการทํากิจกรรมในการทํากิจกรรมกับบุคคลอ่ืน โดยการใหความชวยเหลือใหบุคคลอ่ืนพนจากภัย
อันตรายตาง ๆ 

12)  ความตองการท่ีจะสรางความประทับใจใหกับผูอ่ืน (Need for Exhibition) เปนความตองการ
ท่ีจะใหบุคคลอ่ืนไดเห็น ไดยินเก่ียวกับเรื่องราวของตนเอง ตองการใหผูอ่ืนมีความสนใจ สนุกสนาน แปลกใจ 
หรือตกใจในเรื่องราวของตนเอง เชน เลาเรื่องตลกขบขัน ไหบุคคลอ่ืนฟงเพ่ือบุคคลอ่ืนจะเกิดความประทับใจ
ในตนเอง เปนตน 

13)  ความตองการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน (Need for Dominance) เปนความตองการท่ีจะให
บุคคลอ่ืนมีการกระทําตามคําสั่งหรือความคิด ความตองการของตน ทําใหเกิดความรูสึกวาตนมีอิทธิพล
เหนือกวาบุคคลอ่ืน 

14)  ความตองการท่ีจะยอมรับนับถือผูอาวุโสกวา (Need for Deference) เปนความตองการท่ี
ยอมรับนับถือผูท่ีอาวุโสกวาดวยความยินดี รวมท้ังนิยมชมชื่นในบุคคลท่ีมีอํานาจเหนือกวา พรอมท่ีจะใหความ
รวมมือกับบุคคลดังกลาวดวยความยินดี 

15)  ความตองการหลีกเลี่ยงความรูสึกลมเหลว (Need for Avoidance of Inferiority) ความ
ตองการจะหลีกเลี่ยงใหพนจากความอับอายท้ังหลาย ตองการหลีกเลี่ยงการดูถูก หรือการกระทําตาง ๆ ท่ี
กอใหเกิดความละอายใจ รูสึกอับอายลมเหลว พายแพ 

16)  ความตองการท่ีจะหลีกเลี่ยงจากอันตราย (Need for Avoidance Harm) ความตองการนี้เปน
ความตองการท่ีจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางดานรางกาย ตองการไดรับความปลอดภัยจากอันตรายท้ังปวง 

17)  ความตองการท่ีจะหลีกเลี่ยงจากการถูกตําหนิหรือถูกลงโทษ (Need for Avoidance of 
Blame) เปนความตองการท่ีจะหลีกเลี่ยงการลงโทษดวยการคลอยตามกลุม หรือยอมนับคําสั่งหรือปฏิบัติตาม
กฎขอบังคับของกลุมกฎเกณฑเพราะกลัวถูกลงโทษ 

18)  ความตองการความเปนระเบียบเรียบรอย (Need for Orderliness) เปนความตองการท่ีจะจัด
สิ่งของตาง ๆ ใหอยูในสภาพท่ีเปนระเบียบเรียบรอย มีความประณีต งดงาม 

19)  ความตองการท่ีจะรักษาชื่อเสียง เปนความตองการท่ีจะรักษาชื่อเสียงของตนท่ีมีอยูไวจนสุด
ความสามารถ เชน การไมยอมขโมย แมวาตนเองจะหิว หรือไมยอมทําความผิด ไมคดโกงผูใดเพ่ือชื่อเสียงวงศ
ตระกูล เปนตน 

20)  ความตองการใหตนเองมีความแตกตางจากบุคคลอ่ืน (Need for Contrariness) เปนความ
ตองการท่ีอยากจะเดน นําสมัย ไมเหมือนใคร 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัการตัดสินใจศึกษาตอ 

2.2.1 ความหมายของการตัดสินใจ 

นักวิชาการไดใหความหมายของคําวา “การตัดสินใจ” (Decision)  แตกตางกัน ดังนี้ 
แสวง รัตนมงคลมาศ (2537: 73) กลาววา การตัดสินใจ คือ การเลือกบนทางเลือกท่ีมีหลายทาง 

และตองมีเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยใชขอมูลตัวเลขมาพิจารณาตัดสินใจดวย และยังตองมีจุดมุงหมาย
ดวยวาการตัดสินใจนั้นกระทําไปเพ่ืออะไร สอดคลองกับความเห็นของโกวิทย กังสนันท (2529: 3) กลาววา 
การตัดสินใจสะทอนใหเห็นสภาวะท่ีผูตัดสินใจมีตัวเลือกหลาย ๆ ตัว และเขาจะตองเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจาก
ตัวเลือกตาง ๆ กอนท่ีจะตัดสินใจเพ่ือเลือกตัวเลือกตัวใดตัวเลือกหนึ่ง เพ่ือนําไปลงมือปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคบางอยางท่ีตองการ ซ่ึง สมพงษ เกษมสิน (2517 : 36) กลาววา การตัดสินใจ คือ การเลือก
ปฏิบัติซ่ึงมีหลายทางเปนแนวทางไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยสอดคลองกับ สมทรัพย อติชาติบุตร (2541: 
19) กลาววา การตัดสินใจเปนกระบวนการทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลายๆ ทางเลือกกอนท่ีจะนําทางเลือกนั้นไป
ปฏิบัติ โดยใชหลักเหตุผลจากทางเลือกหรือขอมูลท้ังหมดท่ีมีอยูเพ่ือใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคตามท่ี
ตองการ สวนการตัดสินใจเลือกอาชีพนั้น เปนกระบวนการท่ีบุคคลไดพิจารณาไตรตรองจากขอมูลตางๆ ท่ีมีอยู
และเลือกแนวทางท่ีตนเองตองการ เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายท่ีตนเองตั้งใจและเกิดความพอใจสูงสุดในอาชีพนั้น 
นอกจากนี้ ยังมีความเห็นของนักวิชาการจากตางประเทศ Patterson (1980) ไดใหความหมาย การตัดสินใจ
วา เปนการท่ีบุคคลเขาไปสูการเสี่ยง โดยมีการรวบรวมและประเมินขอมูลจากทางเลือกหลายทาง และมีสิ่ง
ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจเลือก  Harrison (1981 : 3) ไดใหขอสรุปเก่ียวกับการ
ตัดสินใจ คือ เปนกระบวนการประเมินผลเก่ียวกับทางเลือก หรือตัวเลือกท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย การ
คาดคะเนผลท่ีเกิดจากทางเลือกในการปฏิบัติ ท่ีจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายใหไดมากท่ีสุด 

ซ่ึงสามารถสรุปความหมายของการตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย
ทางเลือก โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืน ๆ เม่ือประเมินแลว จึงเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เพ่ือนําไปสู
การบรรลุเปาหมายท่ีตนเองกําหนดไว 

 

2.2.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

Reeder (1971 : 2) ไดรวบรวมทฤษฎีทางสังคมวิทยา เพ่ืออธิบายพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย 
โดยท่ัวไปรูปแบบ (Model) ทางดานจิตวิทยาเก่ียวกับการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของมนุษยนั้น นักสังคม
วิทยามักจะมองในแงของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Status) ซ่ึงถือวาเปนปจจัย
ภายนอกในการตัดสินใจ แต Reeder เชื่อวา ปจจัยภายนอกจริง ๆ แลวไมมีอิทธิพลโดยตรงตอการตัดสินใจ 
ซ่ึงการอยูในรูปของความเชื่อและไมเชื่อทําใหบุคคลตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรม ดังนั้น บุคคลอาจจะ
ตัดสินใจกระทําพฤติกรรมอยางเดียวกัน แตเหตุผลท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจแตกตางกัน โดย Reeder ไดอธิบาย
เหตุผลในการตัดสินใจของมนุษยวาเกิดจากปจจัยดังนี้    

1) เปาหมาย (Goal) ผูกระทําจะกําหนดเปาหมายไวกอนลวงหนา และพยายามกระทําเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายนั้น  

2) ความเชื่อ (Belief) เกิดจากความคิด ความรู ทําใหเกิดความเชื่อท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
บุคคลและพฤติกรรมทางสังคม  

3) คานิยม (Value) คานิยมเปนความเชื่ออยางหนึ่งท่ีมีลักษณะถาวร โดยเชื่อวาวิธีปฏิบัติบางอยาง
เปนสิ่งท่ีตัวเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ สมควรจะยึดถือปฏิบัติมากกวาวิธีปฏิบัติอยางอ่ืน  
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4) นิสัยและธรรมเนียม (Habits and Customs) คือแบบอยางท่ีสังคมกําหนดไวแลวสืบตอมาดวย
ประเพณี  

5) การคาดหวัง (Expectation) คือ ทาทีของบุคคลอ่ืนท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวของกับตัว 
โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีตนตองการ  

6) ขอผูกพัน (Commitments) คือ สิ่งท่ีผูกระทําเชื่อวาเขาถูกผูกมัดท่ีตองกระทําใหสอดคลองกับ
สถานการณนั้น ๆ  

7) การบังคับ (Force) เปนตัวกระตุนใหตัดสินใจไดเร็วข้ึน เนื่องจากบางครั้งผูกระทําอาจไมแนใจวา
จะตัดสินใจดีหรือไม  

8) โอกาส (Opportunity) เปนความคิดของผูกระทําท่ีเชื่อวาสถานการณท่ีเกิดข้ึนชวยใหมีโอกาส
เลือกกระทํา  

9) ความสามารถ (Ability) การท่ีผูกระทํารูความสามารถของตนเอง ซ่ึงกอใหเกิดผลสําเร็จในเรื่องนั้น ๆ  
10) การสนับสนุน (Support) คือสิ่งท่ีผูกระทํารูวาจะไดรับหรือคิดวาจะไดรับจากคนอ่ืน ๆ 
 
นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีการตัดสินใจของ (Gelatt’s decision making theory) Gelatt (1987 อาง

ถึงใน ทิพยมาศย พิมลศักดิ์ . 2539) ถือวา ทฤษฎีนี้แสดงถึงวงจรกระบวนการตัดสินใจ โดยเริ่มจาก 1) 
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค และเม่ือบุคคลมีความประสงคท่ีตองการจะตัดสินใจ 2) ขอสนเทศ บุคคลนั้นก็
ประสงคจะไดรับขอสนเทศ โดยเขาจะรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตัดสินใจของเขา 
ตอจากนั้นบุคคลจะพิจารณาขอมูลท่ีไดรับ และพยายามนํามาประยุกตใหสอดคลองกับการเลือก 3) พิจารณา
ความเปนไปไดของทางเลือก โดยคนหาความเปนไปไดท้ังหมดกอน จากนั้นเรียงลําดับความเปนไปไดในแตละ
ทางเลือก โดยการทํานายผลความนาจะเปนจริงของแตละลําดับ 4) คานิยม บุคคลจะพิจารณาถึงผลท่ีพึง
ปรารถนาของเขาเปรียบเทียบผลท่ีไดรับกับลําดับข้ันของคานิยม เชน ถาเขาเลือกวิชาชีพนี้เพ่ือตองการ
เงินเดือนมาก หรือคาดไดวาเขาสามารถเรียนจบในสาขาวิชานี้ได และจะไดมีโอกาสศึกษาตอ 5) การ
ประเมินผลและการเลือกตัดสินใจ โดยประเมินความเหมาะสมและเลือกตัดสินใจ 

แนวความคิดเห็นของอุมาพร เพ่ิมพูน  (2548: 11-13) กลาววา กระบวนการตัดสินใจเปน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชหลักเหตุผลเปนลักษณะของการหาทางออกท่ีดีท่ีสุดเปนพ้ืนฐาน ข้ันตอน
ในการตัดสินใจโดยถือแนวพิจารณาการแกปญหา เปนเกณฑในการพิจารณาโดยแบงเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) 
ข้ันตอนแสวงหาขอมูลขาวสาร (Data Collection) เนื่องจากวาปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนยอมมีสาเหตุการ
เสาะหาขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหา คือการเสาะหาสิ่งท่ีเปนสาเหตุนั้น เพ่ือมาเปนสวนประกอบในการ
ตัดสินใจจะตองกระทําอยางเปนวิทยาศาสตร ท้ังในแงของการเก็บรวบรวมขอมูล (Collective) และในแงการ
วิเคราะห (Analysis) ซ่ึงเปนลักษณะเดียวกับการวิจัย 2) ข้ันตอนการกําหนดทางเลือก (Formulating 
Alternative) เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมากในกระบวนการตัดสินใจเปนการพยายามจะครอบคลุมวิถีทางท่ี
จะแกปญหาไดในหลาย ๆ วิธีตองกําหนดใหไดในรูปธรรมหลักขอเท็จจริงหลัก (Main Fact) เปนอยางไรบาง
และในทางปฏิบัติตองสรางแก (Scenario) ข้ึน มากอนวาเรื่องนี้มีทางเลือกอะไรบาง ในทางเลือกนั้น ๆ มี
ขอเท็จจริงรูปธรรมหลัก ๆ อะไรบาง 3) ข้ันตอนการวิเคราะหทางเลือก (Analysis Alternative) การวิเคราะห
ทางเลือกควรใชความเปนจริงท่ีเปนภาวะวิสัย (Objective Analysis) พยายามหลีกเลี่ยงการนําคาท้ังหลายมา
เก่ียวของในการวิเคราะห 4) ข้ันตอนการเปรียบเทียบคาทางเลือก (Value Comparison) ข้ันตอนนี้เปนการ
เปรียบเทียบโดยนําคามาเก่ียวของนํามาเปรียบเทียบกับข้ันตอนอ่ืนท่ีปลอดจากคาแลวมาพิจารณาทางเลือกอีก
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ทีหนึ่ง 5) ข้ันตอนการตัดสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด (Choice Alternative on the Best Set of Alternative) 
ข้ันตอนนี้เปนการตัดสินใจทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

การศึกษาของ Herbert A. Simon (1960 อางถึงใน บุญเชิด ชื่นฤดี, 2548) ยังไดกลาวไปถึง
ธรรมชาติของการตัดสินใจ (Nature of Decision Making) ท่ีสอดรับกับพ้ืนฐานการตัดสินใจ (Decision 
Making) วาเปนกระบวนการเลือกในทางเลือกตาง ๆ โดยในกระบวนการนั้นมีสิ่งท่ีของเก่ียวกันไดอีกเชนกัน มี
ระดับการคิด ตัดสินใจ ไปจนถึงการปฏิบัติโดยอาจใชทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดวย 

สรุปไดวา การตัดสินใจของบุคคลในการเลือกกระทําพฤติกรรม อาจตัดสินใจกระทําพฤติกรรมอยาง
เดียวกัน แตเหตุผลในการตัดสินใจแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความเชื่อและไมเชื่อ โดยมีลําดับ คือ เม่ือบุคคลใด
ประสงคจะตัดสินใจ จะหาขอมูลประกอบการตดัสินใจ พิจารณาความเปนไปไดของทางเลือก จากนั้นพิจารณา
ผลท่ีไดรับจากคานิยม และประเมินผลตามความเหมาะสมของแตละบุคคล เพ่ือตัดสินใจหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
จากการศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจของนักวิชาการหลายทาน พบวา การตัดสินใจเลือก จะตองคิดอยางเปน
ระบบ ดําเนินการเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง มีเหตุผลในการพิจารณา มีขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของใน
เรื่องท่ีจะตัดสินใจ 

 

2.3  ประวัติและพัฒนาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ เปดสอนระดับมหาบัณฑิต 
(ปริญ ญ าโท ) และดุษฎี บัณ ฑิ ต  (ป ริญ ญ าเอก )  สั ง กัดสํ านั ก งานคณ ะกรรมการการอุดม ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้งเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2509 โดยถือกําเนิดจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวท่ีทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงในชวง พ.ศ.2503 ประเทศไทยตองเผชิญกับ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และการเมืองภายในและภายนอกประเทศอยางหนัก 
เปนชวงเวลาท่ีประเทศตองการกําลังคนซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ พระองคทานทรงตระหนักถึง
ภาวะขาดกําลังและทรงเห็นถึงความจําเปนในการผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ เพ่ือนําวิชา
ความรูมารวมกันพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ  ดวยความชวยเหลือ
เบื้องตนจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรมวิเทศสหการ มูลนิธิฟอรด และ 
Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร งานฝกอบรมสวนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ งานฝกอบรม 
และงานสอนสวนหนึ่งของสํานักงานสถิติแหงชาติ มาเปนกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน 

ปจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีสถานท่ีตั้ งหลักของสถาบันอยู ท่ี เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานครในเนื้อท่ี 45 ไร โดยเปดใหมีการเรียนการสอน 11 คณะ 1 วิทยาลัย คือ คณะรัฐประศาสน
ศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
คณะภาษาและการสื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะนิติศาสตร คณะการจัดการการทองเท่ียว คณะ
นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม และวิทยาลัยนานาชาติ นอกจากนี้ 
ยังไดมีการขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปสูสวนภูมิภาค เพ่ือเปนการกระจายความรูและความรวมมือสู
ทองถ่ินอีกดวย สําหรับหนวยงานสนับสนุนสถาบัน ประกอบดวย 5 สํานัก คือ สํานักงานอธิการบดี สํานักวิจัย 
สํานักสิริพัฒนา สํานักบรรณสารการพัฒนา และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในปการศึกษา 2559 สถาบันไดเปดหลักสูตรท้ังหมด 41 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 14 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 27 หลักสูตร ซ่ึงหลักสูตรทุกหลักสูตรไดดําเนินการ
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยแตละคณะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ผูอํานวยการหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการและกํากับดูแลประเมินผลหลักสูตรทุก
หลักสูตร เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

 
2.3.1 วิสัยทัศน 

 “สถาบันชั้นนําแหงชาติท่ีสรางผูนําและองคความรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” วิสัยทัศน
ของสถาบัน ประกอบดวยสาระสําคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. ความเปนสถาบันชั้นนํา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําดานการ
บริหารการพัฒนา 

2. ความเปนสถาบันแหงชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงชาติ 
3. ความเปนสถาบันท่ีไดมาตรฐานติดอันดับโลก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สามารถดําเนิน

ภารกิจหลัก ใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
4. ความเปนสถาบันท่ีมุงเนนศาสตรดานการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา สถาบันบัณฑิต  พัฒนบริ

หารศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงเดียวในประเทศไทยท่ีทําการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (สูง
กวาปริญญาตรี) ในสาขาวิชาทางดานการบริหารการพัฒนา ซ่ึงแตกตางจากสถาบันอ่ืน 

5. ความเปนสถาบันท่ีมีความเปนเลิศใน 3 ภารกิจหลัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความ
เปนเลิศในภารกิจหลัก คือ งานดานการวิจัย การจัดการศึกษา และการใหบริการวิชาการ 

 

2.3.2 พันธกิจ 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวของสถาบัน จึงกําหนดพันธกิจท่ีตองดําเนินการไว ดังตอไปนี้ 
1. สรางผูนําท่ีมีปญญาคูคุณธรรมเพ่ือพัฒนาประเทศ 
2. สรางองคความรู ศึกษาวิจัย ดานการบริหารการพัฒนา 
3. สรางงานบริการวิชาการท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ 
4. สรางเสริมคานิยมและจิตสํานึกมุงม่ันพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานความเขมแข็งของศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย 
5. สรางเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหคุณคากับการพัฒนาและการมีสวนรวม

ของบุคลากร 
6. สรางประโยชนใหกับสังคมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

2.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

2.4.1 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอ 

วัชรี ทรัพยมี และจุรี วาทิกทินกร (2539: 557-558) กลาววา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ คือ 
1) ปจจัยท่ีเก่ียวกับผลไดผลเสียตอตนเอง เชน ในการเลือกอาชีพจะคํานึงถึงรายไดจะทําใหมีกินมีใชระดับใด 
งานนั้นนาสนใจตรงความถนัดหรือความสามารถของตนหรือไม จะทํางานในทองถ่ินท่ีตนตองการหรือไม มี
โอกาสกาวหนาและมีความม่ันคงในการทํางานนั้น มากนอยเพียงใด 2) ปจจัยท่ีเก่ียวกับผลไดผลเสียตอคน
ใกลชิด ซ่ึงเปนบุคคลท่ีสําคัญเพียงพอมีเวลาใหกับครอบครัวหรือไม มีสวัสดิการสําหรับครอบครัวหรือไม 3) 
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ปจจัยดานการยอมรับตนเอง โดยบุคคลจะพิจารณาวาถาเลือกกระทําเชนนี้แลวตนเองภูมิใจหรือไม รับได
หรือไม เชน ถาตัดสินใจศึกษาตอสาขาวิชานี้ ตนเองภูมิใจหรือรูสึกดอย เปนตน 4) ปจจัยดานบุคคลแวดลอม 
เชน พอแม ญาติพ่ีนอง ครูอาจารย เพ่ือนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลในเรื่องตางๆ อาทิ การตัดสินใจ
เลือกสาขาการเรียน เลือกอาชีพ เลือกคูตัดสินใจปลูกบานหรือกระท่ังการตัดสินใจเล็กๆ นอยๆ 5) ปจจัยดาน
ศีลธรรมจรรยา การตัดสินใจของบุคคลไมใชจะคํานึงถึงสิ่งท่ีจะทําใหบุคคลนั้น พึงพอใจท้ังหมด ยังมีปจจัยดาน
ศีลธรรมจรรยาเขามาเก่ียวของดวย ถาสิ่งท่ีตัดสินใจลงไปตนเองพอใจแตผิดศีลธรรมจรรยาก็ทําใหตัดสินใจ
เชนนั้นไมได 6) ปจจัยดานการยอมรับของสังคม เชน ในสังคมท่ีคิดวาการหยารางเปนเรื่องธรรมดากับสังคมท่ี
คิดวาการหยารางเปนเรื่องรายแรง การตัดสินใจหยารางในกรณีแรกคงงายกวากรณีหลังเปนตน 7) ปจจัยดาน
อารมณ ในขณะท่ีบุคคลตกอยูในสภาพท่ีมีอารมณรุนแรง เชน รักเกลียด โกรธ กลัว หรือกังวลอยางหนัก ถา
ตัดสินใจอะไรลงไปในขณะนั้นมีแนวโนมท่ีจะเกิดความผิดพลาดไดงาย หรือในกรณีท่ีมีเรื่องสําคัญตองตัดสินใจ 
คนเราจะเกิดความเครียดไมแนใจวาการตัดสินใจนั้นเหมาะสมหรือไม การตัดสินใจจึงควรรอใหอารมณอยูใน
สภาวะสงบเสียกอนแลวคอยพิจารณาตัดสินใจ 

แนวความคิดดังกลาว สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษามีหลายปจจัย ข้ึนอยูกับ
สถานการณ ทรัพยากร และบุคคลใกลชิด การยอมรับจากบุคคลอ่ืนและสังคม ความถูกตองดานศีลธรรม 
รวมท้ังปจจัยดานอารมณ และในการศึกษาของ สุจิตตพร ตระการกมล (2548: 15-17; Baldridge, 1980 อาง
ถึงใน ปยรัตน รื่นภาพพจน, 2538: 11) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตอ ซ่ึงสรุปไดวา 

1)  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว หากเปนครอบครัวท่ีมีสถานภาพท่ีดียอมสงผล
ใหเกิดโอกาสในการศึกษาตอมากข้ึน บิดามารดาประกอบอาชีพท่ีมีเกียรติ ยอมกอใหเกิดแรงกระตุนใน
การศึกษาตอ และหากมีฐานะท่ีดีก็สามารถศึกษาตอไดงาย 

2)  การมีสติปญญาสูง หากเปนบุคคลท่ีมีสติปญญาท่ีสูงยอมสงผลในกระบวนการคัดเลือกคนใน
ระบบแขงขัน เพราะจําเปนตองสอบเขาศึกษาตอ  

2.1) การมีภูมิลําเนาอยูในชุมชนใหญ เนื่องมาจากในชมชนขนาดใหญมีสถานศึกษาตั้งอยูมากกวา 
มีการวางระบบการติดตอสื่อสารตาง ๆ ไดอยางทันสมัยและเขาถึงไดงาย 

2.2) กลุมเพ่ือนมีแผนในการศึกษาตอ สามารถสงผลใหเกิดการตัดสินใจของตัวเราเองไปใน
ทิศทางนั้นได กลาวคือการไดรับอิทธิพลของกลุมเพ่ือนตอตนเอง 

2.3)  ผูปกครองมีการศึกษาระดับสูงนี้การมีผูปกครองมีการศึกษาท่ีสูงมีผลตอความสําเร็จใน
อาชีพและสังคม ผูปกครองสามารถเปนตัวกระตุนใหเขาศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนได 

จากขางตนอาจสรุปไดวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอ ไดแก ดานตนเอง ดาน
ครอบครัว ดานสติปญญา ดานเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นแลวในการศึกษาของ มยุรี ศรีมงคล (2541: 
19-12) ยังเพ่ิมเติมในดานการศึกษา และดานชุมชนและสิ่งแวดลอมอีกดวย กลาวคือการศึกษาเปนสวนหนึ่งท่ี
ทําใหไดรับการยอมรับจากสังคม การศึกษากอใหเกิดความสําเร็จในบุคคล ประกอบอาชีพตามท่ีตนเอง
ปรารถนา ในขณะท่ีสภาพแวดลอมเปนสิ่งท่ีคูกับการดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย สภาพแวดลอมมี
บทบาทและไมสามารถตัดขาดได และในเรื่องการศึกษาตอจะเก่ียวของถึง การไดรับขาวสารการศึกษา ความ
สะดวกในการเดินทางไปเรียน เปนตน 

 

2.4.2 ปจจัยดานอาจารยกับการตัดสินใจศึกษาตอ 
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ทองคูณ หงสพันธุ (2542: 8) ไดกลาววา ครูท่ีดีมีคุณลักษณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ จะตองมี
ลักษณะอยางนอย 3 ประการ คือ 1) สอนดี 2) มีคุณธรรม 3) นําชุมชนพัฒนา สวนคําวา อาจารย ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมายความวา บุคลากรซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการสอนและ
การวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน ดังท่ี สงบ สิงสันจิตร (2550) และ 
ศศิธร แทนรินทร (2553) ไดกลาววา คุณภาพของอาจารย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอ ซ่ึงงานวิจัยของ 
อัครชิต ทีฆะทิพยสกุล (2530 : 88-95) ไดศึกษาวิเคราะหมูลเหตุจูงใจของนิสิตบัณฑิตศึกษาตอการเขาศึกษาใน
ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา ตัวประกอบท่ีเก่ียวของกับเหตุจูงใจ
ของนิสิตตอการเขาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต 3 ลําดับแรก โดยเรียงตามคาความแปรปรวนจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ 1) คุณภาพของอาจารยและการจัดการศึกษา 2) ความตองการปริญญามหาบัณฑิต และ 3) 
สาขาวิชาตรงกับความตองการของสังคม และสอดคลองกับการศึกษาของ วันวิสาข แกวสมบูรณ (2556: 1-4) 
ท่ีสรุปเหตุจูงใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ไววามาจากอาจารยท่ีสอนมีชื่อเสียงและมีคุณภาพ ดังท่ี 
กิตติภณ กิตยานุรักษ (2554: 46) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวา ปจจัยท่ีเก่ียวของมีปจจัยท้ังภายนอกและภายในสถาบัน 
โดยมีกลุมตัวอยางคือนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
โดยจําแนกเปน 7 ดาน คือ ภาพลักษณของสถาบัน ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานสื่อและอุปกรณการเรียนการ
สอน ดานสวัสดิการและการบริการ ดานประชาสัมพันธและดานคานิยมของนักศึกษาและผูปกครอง  ซ่ึงดานท่ี
อยูในระดับมาก คือ ดานอาจารยผูสอน ดานหลักสูตร และดานภาพลักษณของสถาบัน  

กลาวสรุปไดวา ครูหรืออาจารยถือเปนผูทําหนาท่ีในการถายทอดความรูไปสูผูเรียนท่ีสําคัญ เปนผูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีความรูในสาขาวิชาตาง ๆ มีทักษะและมีเจตคติท่ีดี สามารถนําความรู
ไปประยุกตใชได ดังนั้นปจจัยดานอาจารยท่ีจะสงตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยไดนั้น อาจารยจะตองเปนผูมี
ความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ มีคุณวุฒิสูง มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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2.4.3 ปจจัยดานหลักสูตรกับการตัดสินใจศึกษาตอ 

วิชัย ตันศิริ (2549: 216) ไดใหคําจํากัดความวา หลักสูตร หมายถึง กระบวนการในการจัด
ประสบการณเพ่ือการเรียนรู โดยมีการกําหนดปรัชญา แนวคิด หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา กระบวนการ
เรียนการสอน และการประเมินผล ซ่ึง สมนึก ธาตุทอง (2548 : 4) ไดกลาวถึง หลักสูตร คือ การบูรณาการ
ศิลปะการเรียนรู และมวลประสบการณตาง ๆ เขาดวยกัน ซ่ึงสามารถนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามสิ่งท่ีสังคมคาดหวัง และมีการกําหนดแผนงานไวลวงหนาโดยสามารถปรับปรุง
พัฒนาใหเอ้ือประโยชนตอผูเรียนไดมีความรู ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคล ดังท่ี ธํารง    
บัวศรี (2542: 10-11) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรตอการเรียนการสอน หลักสูตรเปนแมบทสําคัญของ
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกสาขาวิชา หลักสูตรจะระบุสิ่งท่ีตองการและแนวทางจัดประสบการณตาง 
ๆ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนด เชน กําหนดจุดมุงหมายปลายทางของการเรียนคืออะไร 
ระหวางเรียนตองการใชสื่ออะไรบาง และผูเรียนจะตองเตรียมตัวอะไรบาง ผูสอนจะตองเตรียมอะไรบาง 
นอกจากนั้นหลักสูตรยังเปรียบเสมือนแบบท่ีใชในการสรางบาน ซ่ึงชางจะลงมือสรางบานตองอาศัยแบบแปลน
จึงจะสรางบานไดตรงตามความตองการ ซ่ึงงานวิจัยของ มารยาท กลิ่นจันทร (2548: 11) ท่ีกลาววา หลักสูตร
มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางมาก เพราะเปนตัวกําหนดทิศทางของการศึกษาใหเปนไปแนวทาง
เดียวกันและเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลในประเทศใหมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตรงตามความมุงหมาย
ท่ีตั้งไว สอดคลองกับการศึกษาของ อัญชุลี ศรียังเล็ก (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับปฐมวัยศึกษาท่ีใชองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน โรงเรียนคลองลาดชาง จังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษาท่ีไดจากการประเมินผลผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 มีคาเฉลี่ยท่ี
ระดับ 4.25 – 4.75 แสดงวาหลักสูตรท่ีใชมีระดับความเหมาะสมมากถึงมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ 
เอกพล หนุยศรี และคณะ (2538 : บทคัดยอ) ศึกษาเก่ียวกับความตองการและจุดเนนของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรและหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา 
กลุมเปาหมายสวนใหญตองการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาเศรษฐศาสตรมากกวาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร และพบวากลุมเปาหมายสวนใหญเห็นวาผูมีการศึกษาระดับสูงกวา จะมีความกาวหนาใน
หนาท่ีการงานมากกวาผูมีการศึกษาต่ํา 

ประดิษฐพงศ โตธรรมเจริญ (2555: 63-64) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนปริญญาโทคณะ
บริหารธุรกิจระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา ความสําคัญในลําดับแรกของแตละ
ปจจัยไดแก ปจจัยท่ีมีความสําคัญในการเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ คือ ดานความนาเชื่อของสถาบัน 
ปจจัยดานสภาพแวดลอม คือการเดินทางสะดวก ปจจัยดานหลักสูตรการศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน
นอกเวลา (เสาร-อาทิตย) สวนปจจัยดานคาใชจายตลอดหลักสูตรคือ ดานคาใชจายซ่ึงมีความสําคัญระดับปาน
กลางมีความสําคัญเปนลําดับแรก ปจจัยดานความนาเชื่อถือของสถาบัน คือ ดานอาจารยมีความรู
ความสามารถ นอกจากนั้นกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับมหาวิทยาลัยรัฐบาล ซ่ึงตองมีดานสภาพแวดลอมใน
มหาวิทยาลัยรมรื่น อุปกรณการเรียนครบครัน ทันสมัย บริการอินเทอรเน็ตเพ่ือคนหาขอมูลวิชาการ การ
เดินทางสะดวก หลักสูตรมีความหลากหลายตรงความตองการ หองสมุดมีสื่อทันสมัย หนังสือหลากหลาย รวม
ไปถึงคณาจารยมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ ผูบริหารเกงมีความสามารถ นักศึกษาท่ีจบไปเปนท่ีตองการของ
องคการและหนวยงาน    

จึงกลาวไดวาหลักสูตรเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหการศึกษาบรรลุผลตามจุดมุงหมาย ผูพัฒนา
หลักสูตรสามารถกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาไปตามความตองการได หลักสูตรท่ีดีจึง
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ตองปรับปรุงใหทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีของโลก เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะท่ีสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได 

 

2.4.4 ปจจัยดานภาพลักษณและสภาพแวดลอมกับการตัดสินใจศึกษาตอ 

พรทิพย วรกิจโภคาทร (2537: 114)  กลาววา ภาพลักษณหมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของแตละ
คน ซ่ึงสามารถสรางจินตนาการภาพเก่ียวกับสถาบันนั้นได โดยเกิดจากการรับรู ไดฟงไดเห็น หรือมี
ประสบการณจากอดีต และดวยความประทับใจจงึทําใหบุคคลนั้นสามารถจดจํา และพัฒนาเปนภาพอยางหนึ่ง
อยางใดข้ึนมา สอดคลองกับแนวคิดของประจวบ อินออด (2532: 96) ภาพลักษณเปนสิ่งสะทอนความรูสึก
ความนึกคิดของคนท่ีมีตอกรณีบุคคล หรือสถาบัน เปนคุณคาเพ่ิมหรือความนิยมซ่ึงจะเปนพลังท่ีจะนําไปสู
พฤติกรรม ซ่ึง พงษเทพ วรกิจโภคาทร (2537: 77-79)  ไดกลาววา ภาพลักษณ คือ ภาพท่ีเกิดในใจอัน
เนื่องมาจากการประทับใจและเกิดความทรงจํา (ท้ังบวกและลบ) ในตัว “สาร” โดยไดมีการสะสมและพัฒนา
ปรับเปลี่ยนไปตามประสบการณท่ีพบเห็นหรือไปมีสวนรวม นอกจากนี้ งานวิจัยของ เสรี วงษมณฑา (2541: 
13) กลาวถึงภาพลักษณวาเปนขอเท็จจริงบวกกับการประเมินสวนตัวแลวเปนภาพท่ีฝงใจอยูในความรูสึกนึกคิด
ของบุคคลอยูยากท่ีจะเปลี่ยนแปลง ซ่ึงตางไปจากสภาพความจริงได เพราะภาพลักษณไมใชเรื่องของ
ขอเท็จจริงเพียงอยางเดียว แตเปนเรื่องการรับรูท่ีมนุษยนําความรูสึกสวนตัวเขาไปรวมกับขอเท็จจริง ดัง
ปรากฏในงานวิจัยของ กิตติพงศ ผาบุตร (2552) การรับรูภาพลักษณมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม ตามการ
รับรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การเปดรับขอมูลขาวสาร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหมเก่ียวกับมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม รูจักจาก
ปายโฆษณามากท่ีสุด และผลการศึกษาพบวา การรับรูภาพลักษณของมหาวิทยาลัย โดยรวมอยูในระดับความ
คิดเห็นดวยกับดานบุคลิกภาพ ดานวัฒนธรรม ดานคุณประโยชน ดานผูใช และดานคุณสมบัติ ในดาน
ภาพลักษณของสถาบันยังรวมถึงสภาพแวดลอมของสถาบันอีกดวย  

ซ่ึงแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ พนิดา อัคคะ (2545 : 13) ไดศึกษาถึงระดับคุณภาพสภาพแวดลอม
ทางการศึกษา 5 ดาน ไดแก 1)สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน 2) สภาพแวดลอมดานอาคารสถานท่ี 3) 
สภาพแวดลอมดานกลุมเพ่ือน 4) สภาพแวดลอมดานกิจกรรมนักศึกษา และ 5) สภาพแวดลอมดานการบริหาร
การศึกษา และสอดคลองกับ สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2527) ท่ีไดใหความเห็นดานสภาพแวดลอม หมายถึง สิ่ง
เราอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในความรูสึกประสาทสัมผัสของนักศึกษา สภาพท่ีเปนอยูหรือสิ่งเราเชิง
สภาพแวดลอมเหลานี้ สามารถตรวจสอบได โดยการสังเกต แบงเปน 5 ประเภท คือ 1) สภาพแวดลอม
เก่ียวกับการเรียนการสอน หมายถึง สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน ความสัมพันธระหวาง
อาจารยกับนักศึกษา พฤติกรรมการเรียนการสอนสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม บรรยากาศทางวิชาการท้ัง
ภายในและภายนอกหองเรียน 2) สภาพแวดลอมเก่ียวกับการบริหาร หมายถึง การดําเนินงานบริหาร
สถาบันการศึกษาในดานนโยบาย กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ ตลอดจนการสงเสริมการพัฒนาวิชาการ การ
ติดตามประเมินผลเก่ียวกับการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 3) สภาพแวดลอมเก่ียวกับ
ความประทับใจในสถาบันการศึกษา หมายถึง สภาพแวดลอมการใหบริการตาง ๆ ของสถาบันการศึกษา 4) 
สภาพแวดลอมเก่ียวกับเพ่ือน หมายถึง สัมพันธภาพของนักศึกษากับเพ่ือนรวมชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนความรู 
ความคิด การทํางานกลุม การเปนผูนําในกิจกรรมดานตางๆ ท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
5) สภาพแวดลอมเก่ียวกับอาคารสถานท่ี หมายถึง ลักษณะสภาพของอาคารสถานท่ี ท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
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พัฒนาของนักศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติงานของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา สภาพความ
ปลอดภัย ความสะอาดและสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 

จากงานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความสําเร็จในการสรางภาพลักษณของสถาบัน เปนสิ่งท่ีมี
ความสําคัญและเปนประโยชนตอความเจริญกาวหนาของสถาบัน ภาพลักษณนั้นเกิดจากความรูสึกนึกคิดของ
นักศึกษาท่ีมีตอสถาบัน ภาพลักษณของสถาบันสามารถสรางข้ึนมาไดโดยใชกลยุทธท่ีเหมาะสม การสราง
ภาพลักษณท่ีดีจําเปนตองอาศัยความรวมมือ ความสามารถของผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของจะทําใหเกิดข้ึนได
นอกจากภาพลักษณแลว ยังรวมถึงการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูท่ีสําคัญของ
สังคม ซ่ึงสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยจะกระตุน เอ้ืออํานวย หรือสงเสริมการศึกษาของนักศึกษาในการท่ี
จะพัฒนาตนเองไปสูจุดมุงหมายในการเขามาศึกษาเลาเรียนในสถาบันการศึกษา เปนการสรางศักยภาพของ
นักศึกษาใหเปนบุคคลท่ีสมบูรณมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรู ความสามารถ ท่ีจะสามารถนําไปใน
ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ การเขาสังคม การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเปนผูนํา สามารถแกไข
ปญหาได 

 

2.4.5 ปจจัยดานความกาวหนาในอาชีพกับการตัดสินใจศึกษาตอ 

ลัดดา สุวรรณรัตน (2522) พบวา แรงจูงใจท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดความม่ันใจท่ีจะออกไปประกอบ
อาชีพไดมาก รองลงมาความสนใจและความตระหนักในตนเอง คือ ดานเกียรติยศชื่อเสียงความกาวหนา ซ่ึง
ไดแก การท่ีนักเรียนเลือกเขาเรียนเพราะเห็นวาเปนอาชีพท่ีกําลังมีผูนิยม และยกยอง มีผูประสบความสําเร็จ
ในอาชีพนั้นกันมาก มีชองทางกาวหนาโดยการศึกษาตอได ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาถึงคานิยมในอาชีพ
ของจิตรอารี เนตรหิน (2513) พบวา นักเรียนมีคานิยมในอาชีพ พิจารณาตามลําดับความสําคัญดังนี้ คือ 
ความกาวหนา เกียรติยศชื่อเสียง ทางดาน ความเปนผูนํา ดานความเปนอิสระ มีความม่ันคงปลอดภัย มีรายได
ดีและนาพอใจในการทํางานกับธรรมชาติ สอดคลองกับผลงานวิจัยของอุเทน ปญโญ (2542: 79) ไดศึกษาเรื่อง
การเลือกเขาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร และทัศนคติตออาชีพครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้นปท่ี 1 จากนักศึกษาจํานวน 388 คน โดยวิธีสุมตัวอยางแบบชั้น (Stratified 
Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม แบบมาตรสวนประมาณคา 
(Rating Scale) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉพาะ ((-, X)) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) T-test 
และ F-test ผลการศึกษาพบวา เหตุผลท่ีนักศึกษาเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร ตรงกันมาก คือ สนใจใน
การศึกษาและมีเปาหมายในการนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของณัชชา    
หม่ืนชัยกุล (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาเรียนคณะพัฒนาสังคมของนักศึกษา 
โครงการพิเศษ จังหวัดเชียงราย ศึกษาเฉพาะกรณี รุนท่ี 2 และรุนท่ี 3 โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 116 คน 
พบวา นักศึกษาครึ่งหนึ่งไดรับคําแนะนําจากเพ่ือน (รุนท่ี 1) สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาใน
การเขาเรียนคณะพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ จังหวัดเชียงราย ดานปจจัยเก่ียวกับนักศึกษาไดแก ความ
ตองการความกาวหนาในอาชีพ และปจจัยท่ีเก่ียวกับคณะ ไดแก การประชาสัมพันธ และความเชื่อถือตอ
คณาจารย 

สอดคลองกับ ธารินี พัชรเจริญพงศ (2554: 98-103) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีใชในการตัดสินเลือก
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติของนักศึกษาชาวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบวา ในการวิเคราะหปจจัยความตองการสวนบุคคลของนักศึกษาตางชาติในดานความตองการพัฒนาตนเอง 
ใหความสําคัญกับประเด็นความตองการวางแนวทางใหตนเองสามารถพัฒนาไปสูเปาหมายในชีวิตวามี
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ความสําคัญมาก ดานความตองการดานสังคมใหความสําคัญกับตนเองจะมีโอกาสไดพบเพ่ือนใหมๆ หลายเชื้อ
ชาติมาก ดานความตองการเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติ ใหความสําคัญกับตองการเขาใจวิถีการดําเนินชีวิต ความ
เปนอยูของคนไทยมาก ดานความตองการความม่ันคงและความกาวหนาในชีวิต ใหความสําคัญกับตองการ
ประสบความสําเร็จในชีวิตมากท่ีสุด และในการวิเคราะหปจจัยในการตัดสินใจดานสวนประสมการตลาดของ
นักศึกษาตางชาติ พบวา ในดานหลักสูตรท่ีเปดสอนใหความสําคัญกับการท่ีสามารถโอนหนวยกิตไปมหา
วิทยาลัยในตางประเทศได ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
สามารถเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนในมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศมากท่ีสุด ดานคาใชจายในการศึกษา
ใหความสําคัญกับคาใชจายท่ีมีความเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีศึกษาอยู ดานการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 
ใหความสําคัญกับเว็บไซตแจงขาวสารการรับสมัคร หลักสูตรท่ีเปดสอน คาใชจายของมหาวิทยาลัย ดานทําเล
ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการท่ีหาวิทยาลัยมีระบบรักษาความปลอดภัย สภาพแวดลอมท่ีดี สิ่ง
อํานวยความสะดวกใกลมหาวิทยาลัย มีการคมนาคมสะดวกสบาย ดานความรูความสามารถของอาจารยผูสอน
ใหความสําคัญกับอาจารยมีความรูความชํานาญในแตละสาขาวิชาโดยมีคณาจารยชาวไทยและชาวตางชาติท่ีมี
ความรูเฉพาะในสาขาวิชานั้นๆ ดานการจัดการเรียนการสอน ใหความสําคัญกับการมีโครงการศึกษาดูงานใน
ตางประเทศมากท่ีสุด และการวิเคราะหทางสถิติ พบวา นักศึกษาชาวตางชาติท่ีมีอายุ ภูมิลําเนา สถานท่ีพัก
อาศัย และเงินทุนในการศึกษาแตกตางกันมีปจจัยความตองการสวนบุคคลท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .05 นอกจากนั้นนักศึกษาชาวตางชาติท่ีมีเพศ อายุ ภูมิลําเนา คณะท่ีศึกษา สถานท่ีศึกษา และเงินทุน
ในการศึกษาท่ีแตกตางกันมีปจจัยความตองการดานสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .05 

ดังนั้น จากการวิจัยท่ีประมวลมาขางตนแสดงใหเห็นวา ความกาวหนาในอาชีพเปนปจจัยลําดับตนๆ 
ในการเลือกตัดสินใจศึกษาตอ  เม่ือบุคคลไดเขาศึกษาตอในหลักสูตรแลว มีแนวคิดวาจะมีความกาวหนาในสาย
งานอาชีพ มีตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูงในองคการตามท่ีคาดหวัง ซ่ึงบุคคลจะไดรับจากการทํางาน และสงผล
ใหเกิดความรูสึกทางบวกตอจิตใจ 

 
2.4.6 ปจจัยดานคาใชจายกับการตัดสินใจศึกษาตอ 

Baldridge (อางถึงใน ศราวรณ ศิรพันธุ 2544, 16) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีอธิบายโอกาส
การศึกษาตอของนักเรียน ดังนี้  

1. การท่ีครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี ก็จะสงผลใหนักเรียนมีโอกาสในการเรียน
ตอท่ีมากข้ึนได กลาวคือ เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะดี บิดามารดาประกอบอาชีพท่ีมีเกียรติและอยูในกลุม
คนชั้นสูง จะชวยกระตุนใหเด็กอยากท่ีจะศึกษาตอตลอดจนมีฐานะท่ีเอ้ืออํานวยใหสามารถเรียนตอได  

2. นักเรียนท่ีมีสติปญญาสูงก็จะสงผลใหนักเรียนมีโอกาสในการเรียนตอท่ีมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจาก
ระบบการคัดเลือกคนเขาเรียนตอยังใชระบบการสอบแขงขัน ดังนั้นระดับสติปญญาของนักเรียนจึงมีสวน
เก่ียวของ  

3. นักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในชุมชน ท้ังนี้เนื่องจาก จากประสบการณทางการศึกษาจะพบวาในเมือง
ใหญ ๆ มีสถาบันการศึกษาตั้งอยูมากกวารวมท้ังสาธารณูปโภค ระบบการสื่อสารตาง ๆ ท่ีดีกวาจึงทําใหมี
โอกาสทางการศึกษาท่ีไมเทากัน  



18 

 

4. นักเรียนท่ีมีผูปกครองมีระดับการศึกษาสูง จะทําใหนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนตอในระดับท่ี
สูง ท้ังนี้เนื่องจากผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะมีผลตอการประสบความสําเร็จในอาชีพและสังคมดวย 
ดังนั้น ผูปกครองจะพยายามกระตุนใหนักเรียนไดเขาเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป  

องคประกอบดานตาง ๆ ท่ีมีผลตอโอกาสในการศึกษาตอนั้นมีหลายดาน จากการศึกษางานวิจัยของ
บุคคลตาง ๆ ในหลายสถาบัน จากผลการวิจัย พบวา นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแลว ยังมี
องคประกอบอ่ืน ๆ อีกท่ีมีผลตอโอกาสการศึกษาตอ เชน สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม สถานภาพทาง
ครอบครัวอันเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญในทุก ๆ ดานตอโอกาสการศึกษาตอของนักศึกษาท้ังสิ้น ดวย
เหตุผลดังท่ีกลาวมาทําใหนักศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอไมเทาเทียมกัน จึงมีการพูดถึงความเสมอภาคใน
การศึกษาตอกันมากข้ึน โดยเฉพาะความแตกตางดานเศรษฐกิจและสังคมของแตละครอบครัวของเด็กแตละ
ทองท่ี ทําใหมีความแตกตางกันโดยเด็กท่ีอยูในเมืองกับเด็กในชนบทท่ีมีความแตกตางกัน ทางดานเศรษฐกิจ 
และสังคม ท้ังท่ีรัฐบาลมีความพยายามท่ีจะขยายโอกาสทางการศึกษาใหกวางขวางในทุกระดับ  

Senera and Taussing (1974 อางถึงใน สุมิตรา สุบินประเสริฐ, 2550) ไดกลาววาคาใชจายใน
การศึกษา เปนประโยชนท่ีเราควรจะได แตตองยอมเสียสละไป เพราะการศึกษามีสวนทําใหมีคาเสียโอกาส คา
เสียโอกาสจะรวมถึงคาใชจายท่ีตองจายไปท้ังหมด คาใชจายทางการศึกษา จึงรวมถึงตนทุนโดยตรงท่ีจายเปน
เงินสดท่ีเกิดแกสถาบันหรือครอบครัวของนักศึกษา เชน เงินเดือน คาจาง บุคคลในสถาบันและคาเลาเรียน 
เปน และตนทุนทางออม เชน รายไดท่ีควรจะไดรับจากการทํางาน แตกลับไมไดเพราะใชเวลาไปกับการเรียน
แทนการทํางาน 

สรุปไดวา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสถานภาพทางครอบครัวท่ีดี จะสงผลใหมีความตองการท่ีจะ
ศึกษาตอในระดับสูงข้ึน ท้ังนี้ ความแตกตางของครอบครัวท่ีอยูในเมืองและชนบท ทําใหมีความแตกตางกัน 
โดยเด็กท่ีอยูในเมืองกับเด็กในชนบทท่ีมีความแตกตางกัน ทางดานเศรษฐกิจ และสังคม จึงทําใหมีโอกาสทาง
การศึกษาท่ีไมเทากัน  ซ่ึงการศึกษาถือเปนการลงทุนท่ีเกิดประโยชนแกผูเรียนเปนการพัฒนาประเทศชาติให
เจริญกาวหนา แตเนื่องจากการศึกษาในระดับสูงข้ึนตองมีคาใชจายในการศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยจะตองจาย
โดยตรงเปนเงินสดใหแกสถาบันการศึกษา และผูเรียนยังขาดรายไดจากการทํางาน เนื่องจากตองเรียนใหสําเร็จ
กอน ซ่ึงถือเปนคาเสียโอกาสสําหรับผูเรียน 

 

 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” 
ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตามวัตถุประสงคในการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรของนักศึกษาปริญญาโท 2) เพ่ือศึกษาปจจัย
ทางดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธตอการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของนักศึกษาปริญญาโท 3)  
เพ่ือสํารวจระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของนักศึกษาปริญญา
เอก โดยนําเสนอข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย ตามลําดับ ดังนี ้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
3.2 วิธีการเก็บขอมูล 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
3.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตวัอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ ชั้นปท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 
จํานวน 1,156 คน และ 2) นักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 105 คน จาก 11 คณะ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 3.1  แสดงจํานวนประชากร 

ลําดับ คณะ ปริญญาโท รวม ปริญญาเอก 

  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ ปริญญาโท  

1 รัฐประศาสนศาสตร 46 168 214 9 
2 บริหารธุรกิจ 35 210 245 3 
3 พัฒนาการเศรษฐกิจ 15 141 156 8 
4 สถิติประยุกต 47 53 100 3 
5 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 9 30 39 10 
6 ภาษาและการสื่อสาร 27 8 35 3 

 

ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 

ลําดับ คณะ ปริญญาโท รวม ปริญญาเอก 
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  ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ ปริญญาโท  

7 พัฒนาทรัพยากรมนุษย 17 140 157 4 
8 นิติศาสตร 16 49 65 20 
9 การจัดการการทองเท่ียว 14 18 32 23 
10 นิเทศศาสตรและนวัตกรรม

การจัดการ 14 42 56 14 
11 บริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 8 49 57 8 

รวม 248 908 1,156 105 

 
จากจํานวนประชากรกลุมเปาหมาย 2 กลุม (ตารางท่ี 3.1) ผูวิจัยไดทําการคํานวณหาขนาด

กลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับใชในการวิจัย โดยเลือกใชสูตรวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตาม
หลักการคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ซ่ึงไดกําหนดระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และ
กําหนดความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 จากสูตร 

 n =       N 

   1 + N (e)2 

โดย  n   =  ขนาดกลุมตัวอยาง 
 N   =  จํานวนประชากร 

 e    =  คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
  

ระดับปริญญาโท 

แทนคาในสูตรได ขนาดกลุมตัวอยาง (n) =         1,156 
      1 + (1,156 x (0.05) 2) 
 ขนาดกลุมตัวอยาง (n) = 297  
ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางระดับปริญญาโทท่ีใชในการศึกษาเบื้องตนไวท่ี จํานวน 

297 คน แตผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามและทําการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ ครบถวน
มากท่ีสุดมาใชในการศึกษาครั้งนี้ ได 295 ชุด (รอยละ 99.32) จึงทําใหกลุมตัวอยางในระดับปริญญา
โทท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้อยูท่ี 295 (n = 295) 
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ระดับปริญญาเอก  

แทนคาในสูตรได ขนาดกลุมตัวอยาง (n) =         105 
      1 + (105 x (0.05) 2) 
 ขนาดกลุมตัวอยาง (n) = 83  
ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางระดับปริญญาเอกท่ีใชในการศึกษาเบื้องตนไวท่ี 83 คน 

ซ่ึงผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามและไดแบบสอบถามกลับมาจํานวน 69 ชุด (รอยละ 83.13) จึง
ทําใหกลุมตัวอยางระดับปริญญาเอก คือ 69 (n = 69)  

 

3.2  วิธกีารเกบ็ขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเปนเครื่องมือในการวิจัย 
จํานวน 2 ชุด ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีแตกตางกัน โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง จํานวน 2 กลุม คือ 1) นักศึกษาปริญญาโท 2) นักศึกษาปริญญาเอก เม่ือเก็บรวบรวมขอมูล
ท้ังหมดแลว จึงนํามาคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณมากท่ีสุดมาใชในการวิเคราะหขอมูล  
 

3.3  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaires)  เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซ่ึงผูวิจัย
ไดจัดทําตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

1)  เก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงผูศึกษาไดพัฒนาสรางข้ึน โดยอาศัยแนวความคิดและทฤษฎีท่ีได
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2)  ปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือความถูกตอง ความสมบูรณ และความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม 

ท้ังนี้ผูศึกษาไดออกแบบแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 2 ชุด ดังนี้ 
3.3.1  แบบสอบถามระดับปริญญาโท โดยแบงออกเปน 3 สวน 

สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคําถาม 10 ขอ ไดแก 1) 

เพศ 2) อายุ 3) ประเภทของนักศึกษา 4) ปท่ีกําลังศึกษา 5) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว 6) 
คณะ/หลักสูตรท่ีกําลังศึกษา 7) สถานะของการเปนนักศึกษาทุน 8) เหตุผลท่ีตองการศึกษาตอและไม
ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก  9) หลักสูตรท่ีคาดวาจะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 10) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรท่ีสามารถศึกษาตอได 

สวนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

มีขอคําถาม 6 ขอ ไดแก 1) ดานตนเอง 2) ดานอาจารย 3) ดานหลักสูตร 4) ดานสถาบัน 5) ความ
คาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม 6) ดานคาใชจาย โดยผูศึกษาไดใชมาตรวัดแบบการประเมินคา
แบบลิเคิรทสเกล (Likert Scale) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวยมากท่ีสุด  ให 5 คะแนน 
เห็นดวยมาก  ให 4 คะแนน 
เห็นดวยปานกลาง  ให 3 คะแนน 
เห็นดวยนอย  ให 2 คะแนน 
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เห็นดวยนอยท่ีสุด  ให 1 คะแนน 
โดยกําหนดเกณฑการวัด ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ออกเปน 3 ระดับ คือ 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 2.33 ระดับความคิดเห็นตอการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก ในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.34 – 3.67 ระดับความคิดเห็นตอการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอกในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.68 - 5.00 ระดับความคิดเห็นตอการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอกในระดับมาก 
สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะ มีขอคําถาม 3 ขอ ไดแก 1) ดานหลักสูตรการเรียนการสอน 

1.1) โครงสรางหลักสูตร 1.2) เนื้อหารายวิชา 1.3) การวัดและประเมินผล 2) ดานการประชาสัมพันธ 
3) ดานอ่ืน ๆ  

3.3.2  แบบสอบถามระดับปริญญาเอก โดยแบงออกเปน 3 สวน 

สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคําถาม 8 ขอ ไดแก 1) เพศ 

2) อายุ 3) คณะ/หลักสูตรท่ีกําลังศึกษา 4) ปท่ีกําลังศึกษา 5) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว 6) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรท่ีสามารถศึกษาตอได 7) สถานะการเปนนักศึกษาทุน 8) เหตุผลท่ีเลือกศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอก  

สวนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

มีขอคําถาม 6 ขอ ไดแก 1) ดานตนเอง 2) ดานอาจารย 3) ดานหลักสูตร 4) ดานสถาบัน 5) ความ
คาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม 6) ดานคาใชจาย โดยผูศึกษาไดใชมาตรวัดแบบการประเมินคา
แบบลิเคิรทสเกล (Likert Scale) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวยมากท่ีสุด  ให 5 คะแนน 
เห็นดวยมาก  ให 4 คะแนน 
เห็นดวยปานกลาง ให 3 คะแนน 
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เห็นดวยนอย  ให 2 คะแนน 
เห็นดวยนอยท่ีสุด  ให 1 คะแนน 
โดยกําหนดเกณฑการวัด ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ออกเปน 3 ระดับ คือ 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 2.33 ระดับความคิดเห็นตอการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก ในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.34 – 3.67 ระดับความคิดเห็นตอการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอกในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.68 - 5.00 ระดับความคิดเห็นตอการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอกในระดับมาก 
สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะ มีขอคําถาม 3 ขอ ไดแก 1) ดานหลักสูตรการเรียนการสอน 

1.1) โครงสรางหลักสูตร 1.2) เนื้อหารายวิชา 1.3) การวัดและประเมินผล 2) ดานการประชาสัมพันธ 
3) ดานอ่ืน ๆ  

 

3.4  สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการประมวลวิเคราะหขอมูล คือ 
3.4.1  การวิเคราะหสถิติเชิงพรรรณา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายขอมูลพ้ืนฐาน 

ไดแก ความถ่ี (Frequency) คาร อยละ (Percentage) ค าเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และจะพรรณนาความจากตาราง เพ่ือใหเห็นถึงระดับความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางของการวิจัยในครั้งนี้ 
 3.4.2  การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การใชคา Chi-Square 

เพ่ือใชในการหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก   

 



บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”  เปนการรวบรวมโดยใช

แบบสอบถามกับนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 295 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รวมจํานวน 69 คน 

รวมท้ังสิ้น 364 คน ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ โดยสามารถนําเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

4.1  ผลการศึกษาระดับปริญญาโท มุงตอบวัตถุประสงค ขอ 1) เพ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรของนักศึกษาปริญญาโท และ ขอ 2) เพ่ือศึกษาปจจัย

ทางดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธตอการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของนักศึกษาปริญญาโท โดยสามารถ

ลําดับเนื้อหาผลการศึกษา ไดดังนี้ 

4.1.1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาโท 

4.1.2 ระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  

4.1.3 ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

4.1.4 ผลการทดสอบคาสถิติเพ่ือหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

4.1.4.1 ผลการทดสอบคาสถิติระหวางขอมูลสวนบุคคลกับความตองการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก 

4.1.4.2 ผลการทดสอบคาสถิติระหวางปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับความ

ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

4.2 ผลการศึกษาระดับปริญญาเอก มุงตอบวัตถุประสงค ขอ 3)  เพ่ือสํารวจระดับความคิดเห็นตอการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของนักศึกษาปริญญาเอก โดยสามารถลําดับเนื้อหาผลการศึกษา ได

ดังนี้ 

4.2.1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

4.2.2 ระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

 

4.1 ผลการศึกษาระดับปริญญาโท 

4.1.1 ขอมูลพ้ืนฐานกลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโท 

ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของกลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 295 คน จําแนก

ตามตัวแปรไดดังนี้ (รายละเอียดในตารางท่ี 4.1) 
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1) เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 59.32 และรองลงมาเปน

เพศชาย คิดเปนรอยละ 40.68  

2) อายุ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีอายุ 25-30 ป คิดเปนรอยละ 48.14  รองลงมาอายุ

ไมเกิน 24 ป คิดเปนรอยละ 29.15 อายุ 31-35 ป คิดเปนรอยละ 10.85 อายุ 36-40 ป คิดเปนรอยละ 6.78 และ

อายุตั้งแต 41 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 5.08 ตามลําดับ  

3) ระดับรายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีรายไดระหวาง 40,001 

– 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.80 รองลงมารายไดตั้งแต 50,001 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 26.78  รายได

ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 14.58 ระหวาง 30,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.22 

ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.86 กลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ กลุมรายไดไมเกิน 10,000 

บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 3.73 นอกจากนี้ พบวา มีผูไมระบุรายได คิดเปนรอยละ 2.03  

4) คณะท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดศึกษาอยูท่ีคณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 20.65  รองลงมาคณะรัฐประศาสนศาสตรและคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม กลุม

ตัวอยางในสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 10.17 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ คิดเปนรอยละ 9.83 

คณะสถิติประยุกต คิดเปนรอยละ 9.49 คณะนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 9.15  คณะการจัดการการทองเท่ียว คิด

เปนรอยละ 8.47 คณะภาษาและการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 7.80 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม คิดเปนรอย

ละ 7.46 และคณะท่ีมีกลุมตัวอยางนอยท่ีสุด คือ คณะบริหารธุรกิจ คิดเปนรอยละ 7.12 ตามลําดับ 

5) ปท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดศึกษาอยูชั้นปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 

82.71 รองลงมาศึกษาอยูชั้นปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 14.92 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ ศึกษาอยูปท่ี 3 คิดเปน

รอยละ 2.37 

6) ประเภทของนักศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเปนนักศึกษาภาคปกติ  คิดเปนรอยละ 

52.20 รองลงมาเปนนักศึกษาภาคพิเศษ คิดเปนรอยละ 47.80 

7) การไดรับทุนการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเปนนักศึกษาท่ีไมไดรับทุนการศึกษา

จากสถาบัน คิดเปนรอยละ 81.02 รองลงมาเปนนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาจากสถาบัน คิดเปนรอยละ 18.98 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงคารอยละขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปกลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโท 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

 

รอยละ 

(n=295) 

เพศ 

  

 

ชาย 40.68 

 

หญิง 59.32 

อายุ 

  

 

อายุไมเกิน 24 ป 29.15 

 

อายุระหวาง 25 - 30 ป 48.14 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

 

รอยละ 

(n=295) 

 

อายุระหวาง 31 - 35 ป 10.85 

 

อายุระหวาง 36 - 40 ป 6.78 

 

อายุตั้งเเต 41 ป ข้ึนไป 5.08 
ระดับรายไดเฉล่ียครัวเรือนตอเดือน 

 
 

ไมเกิน 10,000 บาท 3.73 

 

10,001 - 20,000 บาท 11.86 

 
20,001 - 30,000 บาท 14.58 

 
30,001 - 40,000 บาท 13.22 

 
40,001 - 50,000 บาท 27.80 

 

ตั้งแต 50,001 บาท ข้ึนไป 26.78 

 
อ่ืน ๆ (ไมระบุ) 2.03 

คณะท่ีทานกําลังศึกษา 

 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร 10.17 

 

คณะบริหารธุรกิจ 7.12 

 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 20.34 

 
คณะสถิติประยุกต 9.49 

 
คณะภาษาเเละการสื่อสาร 7.80 

 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งเเวดลอม 7.46 

 

คณะพัฒนาสังคมเเละสิ่งเเวดลอม 10.17 

 
คณะการจัดการการทองเท่ียว 8.47 

 
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 9.83 

 
คณะนิติศาสตร 9.15 

ปท่ีทําการศึกษา 

 
 

ปท่ี 1 82.71 

 
ปท่ี 2 14.92 

 
ปท่ี 3 2.37 

ประเภทนักศึกษา 

 
 

ภาคปกติ 52.20 

 
ภาคพิเศษ 47.80 

ไดรับทุนการศึกษา 

 
 

ไดรับทุนการศึกษา 18.98 

 
ไมไดรับทุนการศึกษา 81.02 
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4.1.2  ระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

4.1.2.1 ความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิต-พัฒ

นบริหารศาสตร จากกลุมตัวอยางจํานวน 295 คน พบวา สวนใหญไมมีความตองการศึกษาตอในระดับปริญญา

เอก คิดเปนรอยละ 84.75 รองลงมา มีความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 15.25 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.2) 
 

ตารางท่ี 4.2  แสดงคารอยละความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

จํานวน รอยละ 

(n=295) 

ศึกษาตอ 45 15.25 

ไมศึกษาตอ หรือศึกษาตอท่ีอ่ืน   250 84.75 

 

1) เหตุผลท่ีศึกษาตอ 

 เม่ือพิจารณาถึงเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหาร

ศาสตร จากกลุมตัวอยางจํานวน 45 คน พบวา 2 เหตุผลแรกท่ีนักศึกษาเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คือ 1) ตองการพัฒนาความรู คิดเปนรอยละ 37.78 และ 2) เปนสถาบันท่ีมี

คุณภาพ คิดเปนรอยละ 8.89 สวนเหตุผลท่ีกลุมตัวอยางเลือกนอยท่ีสุด มี 5 เหตุผล คือ ตองการทํางานในสาย

วิชาการ/การสอน ตองการวุฒิไปประกอบอาชีพตองการนําไปตอยอดทางอาชีพ มารดาตองการใหศึกษาตอ 

เชื่อม่ันในคุณภาพหลักสูตร และอาจารยมีความเชี่ยวชาญในหลายดาน ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 2.22 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.3) 
 

ตารางท่ี 4.3  แสดงคารอยละเหตุผลท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เหตุผล รอยละ* 

(n=45) 

- ตองการพัฒนาความรู 37.78 

- ตองการทํางานในสายวิชาการ/การสอน 2.22 

- ตองการวุฒิไปประกอบอาชีพ 2.22 

- ตองการนําไปตอยอดทางอาชีพ 2.22 

- มารดาตองการใหศึกษาตอ 2.22 

- เชื่อม่ันในคุณภาพหลักสูตร 2.22 

- เปนสถาบันท่ีมีคุณภาพ 8.89 

- อาจารยมีความเชี่ยวชาญในหลายดาน 2.22 

- ไมระบุเหตุผล 40.00 
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หมายเหตุ    * คํานวณรอยละจากจํานวนผู ท่ี เลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ณ  สถาบันบัณ ฑิต 

พัฒนบริหารศาสตรอยางแนนอน ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 45 คน (n=45)   

 

2) เหตุผลท่ีไมศึกษาตอ  

ท้ังนี้ พบวาเหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามไมศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จากกลุมตัวอยาง

จํานวน 250 คน พบวา สวนใหญไมระบุเหตุผล คิดเปนรอยละ 32.00 เหตุผลรองลงมา คือ ไมแนใจ คิดเปนรอย

ละ 28.00 และตองการหาประสบการณทํางานกอน คิดเปนรอยละ 21.20 และไมสนใจศึกษาตอในระดับปริญญา

เอก คิดเปนรอยละ 14.00 เหตุผลท่ีกลุมตัวอยางเลือกนอยท่ีสุด คือ ตองการทํางานและยังไมพรอม ในสัดสวน

เทากัน คิดเปนรอยละ 0.40 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.4) 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคารอยละเหตุผลท่ีไมศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เหตุผล รอยละ* 

(n=250) 

- ไมสนใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 14.00 

- ยังไมเเนใจ 28.00 

- ตองการศึกษาตอตางประเทศ 2.40 

- ตองการหาประสบการณทํางานกอน 21.20 

- ตองทํางาน 0.40 

- ยังไมพรอม 0.40 

- หากไดทุน (ถึงจะศึกษาตอ) 1.60 

- ไมระบุเหตุผล 32.00 

หมายเหตุ   * คํานวณรอยละจากจํานวนผูท่ีตอบอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 250 คน (n=250)   

 

3) คณะและหลักสูตรท่ีคาดวาจะเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  

คณะและหลักสูตรท่ีคาดวาจะเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 295 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยยังไมระบุคณะ คิด

เปนรอยละ 21.02 รองลงมา คือ คณะบริหารธุรกิจ คิดเปนรอยละ 13.90 คณะรัฐประศาสนศาสตร คิดเปนรอย

ละ 11.18 คณะนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 8.47 และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย คิดเปนรอยละ 7.46 คณะท่ีจะ

เลือกศึกษาตอนอยท่ีสุด คือ วิทยาลัยนานาชาติ คิดเปนรอยละ 0.68 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงคารอยละคณะและหลักสูตรท่ีคาดวาจะเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

คณะและหลกัสูตรท่ีคาดวาจะศึกษาตอ รอยละ 

(n=295) 

คณะรัฐประศาสนศาสตร 11.18 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต 8.81 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (นานาชาติ) 2.37 

คณะบริหารธุรกิจ  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 13.90 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (นานาชาติ) 5.08 

คณะสถิติประยุกต 3.39 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ (นานาชาติ) 2.37 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาสถิติประยุกต (นานาชาติ) 1.02 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม 6.78 

คณะภาษาและการสื่อสาร  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ) 4.07 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ (นานาชาติ) 7.46 

คณะนิติศาสตร  

หลักสตูรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต 8.47 

คณะการจัดการการทองเท่ียว  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 6.44 

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม 6.44 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 5.08 

วิทยาลัยนานาชาต ิ  

หลักสตูรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 0.68 

ไมระบุ 21.02 

 

4) คาใชจายตลอดหลักสูตรท่ีมีผลตอการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  

คาใชจายตลอดหลักสูตรท่ีมีผลตอการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสุดตองการคาใชจายตลอดหลักสูตรนอยกวา 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.34 จําแนกเปน

ภาคปกติ คิดเปนรอยละ 23.39 ภาคพิเศษ คิดเปนรอยละ 16.95 รองลงมา คาใชจายระหวาง 300,000 – 
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400,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.20 จําแนกเปนภาคปกติ คิดเปนรอยละ 17.63 ภาคพิเศษ คิดเปนรอยละ 14.58 

และคาใชจายระหวาง 400,001 – 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.64 จําแนกเปนภาคปกติ คิดเปนรอยละ 7.12 

ภาคพิเศษ คิดเปนรอยละ 11.53 คาใชจายระหวาง 500,001 – 600,000 คิดเปนรอยละ 6.44 บาท จําแนกเปน

ภาคปกติ คิดเปนรอยละ 2.71 ภาคพิเศษ คิดเปนรอยละ 3.73 และตองการคาใชจายตลอดหลักสูตรนอยท่ีสุด คือ 

คาใชจาย 600,000 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 2.37 จําแนกเปนภาคปกติ คิดเปนรอยละ 1.36 ภาคพิเศษ คิดเปน

รอยละ 1.02 ตามลําดับ (รายละเอียดในตารางท่ี 4.6) 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคารอยละคาใชจายตลอดหลักสูตรท่ีมีผลตอการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกจําแนกตาม

ประเภทนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ 

คาใชจายตลอดหลักสูตรท่ีมีผลตอการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอก 

รอยละ (N=295) 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 

นอยกวา 300,000 บาท 23.39 16.95 40.34 

300,000 - 400,000 บาท 17.63 14.58 32.20 

400,001 - 500,000 บาท 7.12 11.53 18.64 

500,001 - 600,000 บาท 2.71 3.73 6.44 

600,000 บาทข้ึนไป 1.36 1.02 2.37 

 

4.1.3  ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญา

เอก ในภาพรวมท้ัง 6 ดาน ซ่ึงประกอบดวย 1) ดานตนเอง 2) ดานอาจารย 3) ดานหลักสูตร 4) ดานสถาบัน 5) 

ดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม 6) ดานคาใชจาย พบวา อยูในระดับมากในทุก ๆ ดาน โดย 3 

ปจจัยแรกท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกมากท่ีสุด คือ 1) ปจจัยดานอาจารย 

(คาเฉลี่ย 4.44) 2) ปจจัยดานตนเอง (คาเฉลี่ย 4.27) 3) ปจจัยดานหลักสูตร (คาเฉลี่ย 4.26) ท้ังนี้ เม่ือทําการ

พิจารณาในรายขอจะเห็นไดวา ปจจัยดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ จะมีปจจัยรายดาน

ยอย ๆ อยู 4 ปจจัยยอยท่ีกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นวามีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอกอยูในระดับปานกลาง คือ 1) ทําตามความคาดหวังของครอบครัว (คาเฉลี่ย 3.66) 2) ไดรับคําแนะนํา

จากศูนยบริการแนะแนวของมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 3.56) 3) ไดรับการชักจูงจากเพ่ือนหรือรุนพ่ี (คาเฉลี่ย 3.43) 

และ 4) อาจารยแนะนําใหศึกษาตอ (คาเฉลี่ย 3.37) (รายละเอียดในตารางท่ี 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยดานการศึกษาท่ีมีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกรายดาน และรายขอ 

ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีผลการตัดสินใจศึกษาตอ 

ในระดับปริญญาเอก 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน ระดับ ลําดับ 

ดานตนเอง 4.27 0.77 มาก 2 

- เล็งเห็นคุณคาความสําคญัของการศึกษา 4.40 0.63 มาก  

- ตองการพัฒนาตนเองใหกาวหนาในอาชีพ 4.49 0.67 มาก  

- ตองการพัฒนาตนเองใหสามารถเปนผูบรหิารได 4.26 0.80 มาก  

- ตองการมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน 4.55 0.63 มาก  

- ตองการเพ่ิมวุฒิทางการศึกษาใหสูงข้ึน 4.37 0.77 มาก  

- ตองการไดรับความรูใหม ๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิม 4.40 0.64 มาก  

- ตองการพัฒนาตนเองสูเปาหมายในชีวิตเปนท่ียอมรับของสังคม  4.21 0.77 มาก  

- ตองการมีความรูและทักษะในการวิจัย 4.08 0.86 มาก  

- ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 3.64 1.22 มาก  

- ตองการนําความรูใหม ๆ ไปพัฒนาชุมชนหรือหนวยงานของตนเอง 4.25 0.75 มาก  

ดานอาจารย 4.44 0.65 มาก 1 

- อาจารยมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับในวงการศึกษา 4.48 0.62 มาก  

- อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสงู 4.31 0.75 มาก  

- อาจารยผูสอนมีความสามารถในการถายทอดความรู 4.56 0.57 มาก  

- งานวิจัยของอาจารยมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 4.41 0.66 มาก  

ดานหลักสูตร 4.26 0.72 มาก 3 

- หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการของตนเอง 4.35 0.68 มาก  

- หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 4.12 0.75 มาก  

- หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนสามารถนําไปใชไดในการปฏิบัตงิานจริง 4.41 0.66 มาก  

- หลักสูตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหมๆ 4.41 0.63 มาก  

- รายวิชาเรียนในหลักสูตรมีความหลากหลาย 4.19 0.71 มาก  

- หลักสูตรและสาขาวิชาตรงกับสาขาท่ีจบการศึกษาในระดับปรญิญาโท 4.09 0.87 มาก  

ดานสถาบัน 4.20 0.81 มาก 4 

- เปนมหาวิทยาลยัของรัฐ 4.24 0.85 มาก  

- เปนสถาบันท่ีมีช่ือเสียงทางวิชาการ 4.55 0.60 มาก  

- มีแหลงคนควาทางวิชาการท่ีทันสมัย 4.45 0.66 มาก  

- มีความพรอมดานอุปกรณอํานวยความสะดวก สถานท่ี และท่ีจอดรถ 4.37 0.73 มาก  

- เปนสถาบันท่ีมีบรรยากาศสภาพแวดลอมด ีและมคีวามปลอดภัย 4.45 0.63 มาก  

- การเดินทางไป-มาสะดวก 4.14 0.90 มาก  

- ท่ีตั้งของสถาบันอยูใกลกับท่ีพักอาศัย 3.74 1.20 มาก  

- มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนอกหลักสตูร 3.84 0.89 มาก  
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 

ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีผลการตัดสินใจศึกษาตอ 

ในระดับปริญญาเอก 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน ระดับ ลําดับ 

- ศิษยเกาของคณะฯเปนผูท่ีประสบความสําเร็จและมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก

และยอมรับโดยท่ัวไป 

4.01 0.86 มาก  

ดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม 3.73 0.91 มาก 6 

- ทําตามความคาดหวังของครอบครัว 3.66 0.99 ปานกลาง  

- บุคคลแวดลอม เชน พอ แม ญาติ สนับสนุนสงเสริมใหศึกษาตอ 3.77 0.96 มาก  

- การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนทําใหเปนท่ียอมรับของสังคม 3.89 0.85 มาก  

- การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนมโีอกาสไดรวมกิจกรรมเพ่ือสังคมไดมาก 3.95 0.82 มาก  

- การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนมโีอกาสในการแลกเปลีย่นประสบการณกับ

บุคคลอ่ืน และเปนการสรางเครือขาย 

4.21 0.75 มาก  

- ไดรับคําแนะนําจากศูนยบริการแนะแนวของมหาวิทยาลัย 3.56 0.87 ปานกลาง  

- ไดรับการชักจูงจากเพ่ือนหรือรุนพ่ี 3.43 0.96 ปานกลาง  

- อาจารยแนะนําใหศึกษาตอ 3.37 1.05 ปานกลาง  

ดานคาใชจาย 3.99 0.88 มาก 5 

- คาใชจายในการศึกษาเหมาะสม ไมสูงจนเกินไป 4.01 0.86 มาก  

- มีทุนการศึกษาเพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 4.00 0.88 มาก  

- มีทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ 4.00 0.92 มาก  

- คาครองชีพในชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยูมีความเหมาะสม 3.95 0.85 มาก  

 
4.1.4 ผลการทดสอบคาสถิติเพ่ือหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

4.1.4.1 ผลการทดสอบคาสถิติระหวางขอมูลสวนบุคคลกับความตองการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก 

1) เพศ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ในภาพรวมเพศหญิงมีความตองการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มากท่ีสุดคือ คิดเปนรอยละ 64.40 ซ่ึงมากกวาเพศชาย คิดเปน

รอยละ 35.60 และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) พบวา มี

คา p-value เทากับ 0.44 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียดในตาราง

ท่ี 4.8) 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ท่ีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เพศ 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

ชาย 35.60 41.60 40.70 0.57 0.44 

หญิง 64.40 58.40 59.30     

 

2) อายุ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อาย ุ3 ลําดับแรกท่ีกลุมตัวอยางตองการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คือ 

ลําดับท่ี 1 อายุระหวาง 25-30 ป คิดเปนรอยละ 44.00  

ลําดับท่ี 2 อายุไมเกิน 24 ป คิดเปนรอยละ 33.30  

ลําดับท่ี 3 อายุระหวาง 25-30 ป คิดเปนรอยละ 11.10  

และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) 

พบวา มีคา p-value เทากับ 0.89 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับความตองการ

ศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียด

ในตารางท่ี 4.9) 

 

ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ท่ีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

อายุ 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

อายุไมเกิน 24 ป 33.30 28.40 29.20 1.16 0.89 

อายุระหวาง 25 – 30 ป 44.40 48.80 48.10   

อายุระหวาง 31 – 35 ป 11.10 10.80 10.80   

อายุระหวาง 36 – 40 ป  4.40 7.20 6.80   

อายุระหวาง 41 ปขึ้นไป 6.70 4.80 5.10   

 

3) คณะท่ีกําลังศึกษา 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา คณะท่ีกําลังศึกษา 3 ลําดับแรกท่ีกลุมตัวอยางตองการศึกษา

ตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คือ 
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ลําดับท่ี 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร คิดเปนรอยละ 17.80  

ลําดับท่ี 2 คณะนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 22.20  

ลําดับท่ี 3 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 15.60  

และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) พบวา 

มีคา p-value เทากับ 0.06 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา คณะท่ีกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโทไมมี

ความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.10) 

 

ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคณะท่ีกําลังศึกษากับความตองการศึกษาตอระดับปริญญา

เอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

คณะที่กําลังศึกษา 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

รัฐประศาสนศาสตร 17.80 8.80 10.20 23.15 0.06 

บริหารธรุกิจ 0.00 8.40 7.10   

พัฒนาการเศรษฐกิจ 15.60 21.20 20.30   

สถิติประยุกต 0.00 11.20 9.50   

ภาษาและการสื่อสาร 6.70 8.80 7.80   

การบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 8.90 7.20 7.50   

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 8.90 10.40 10.20   

ทองเที่ยว 11.10 8.00 8.50   

นิเทศศาสตร 8.90 10.00 9.80   

นิติศาสตร 22.20 6.80 9.20   

 

4) ประเภทนักศึกษา 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ในภาพรวมนักศึกษาภาคปกติ มีความตองการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มากท่ีสุดคือ คิดเปน รอยละ 60.00 ซ่ึงมากกวานักศึกษา

ภาคพิเศษ คิดเปนรอยละ 40.00 และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-

Square Test) พบวา มีคา p-value เทากับ 0.25 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ประเภทนักศึกษา ไมมี

ความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.11) 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเภทนักศึกษากับความตองการศึกษาตอระดับปริญญา

เอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ประเภทนักศึกษา 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

ภาคปกต ิ 60.00 50.80 52.20 1.29 0.25 

ภาคพิเศษ 40.00 49.20 47.80   

 

5) นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ในภาพรวมนักศึกษาท่ีไมไดรับทุนการศึกษา มีความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มากท่ีสุดคือ คิดเปน รอยละ 73.30 ซ่ึง

มากกวานักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา คิดเปนรอยละ 26.70 และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติ

ทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) พบวา มีคา p-value เทากับ 0.15 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา 

นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.12) 

 

ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษากับความตองการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

นักศึกษาที่ไดรับ

ทุนการศึกษา 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

ไดรับทุนการศึกษา 26.70 17.60 19.00 2.03 0.15 

ไมไดรับทุนการศึกษา 73.30 82.40 81.00   

 

6) หลักสูตรกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา หลักสูตร 3 ลําดับแรกท่ีกลุมตัวอยางตองการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คือ  

ลําดับท่ี 1 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 22.20   

ลําดับท่ี 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร คิดเปนรอย

ละ 17.80 
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ลําดับท่ี 3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะ

บริหารธุรกิจ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวแบบบูรณาการ  คณะการ

จัดการการทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 11.10 ในสัดสวนท่ีเทากัน  

และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) 

พบวา มีคา p-value เทากับ 0.003 นอยกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา หลักสูตรมีความสัมพันธกับความตองการ

ศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียด

ในตารางท่ี 4.13) 

 

ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ท่ี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

หลักสูตร 

 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต 17.80 7.20 8.80 33.01 0.003 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

การบริหารการพัฒนา (นานาชาติ) 

2.20 2.40 2.40   

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

บริหารธรุกิจ (นานาชาติ) 

11.10 14.40 13.90   

หลักสูตรปรชัญาดุษฎี สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร (นานาชาติ) 

4.40 5.20 5.10   

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบ

สารสนเทศ (นานาชาติ) 

2.20 2.40 2.40   

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

สถิติประยุกต (นานาชาติ) 

0.00 1.20 1.00   

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

การบริหารพัฒนาสังคม 

6.70 6.80 6.80   

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ) 

6.70 3.60 4.10   

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ 

(นานาชาติ) 

4.40 8.00 7.50   

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต 22.20 6.00 8.50   

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

การจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ 

11.10 5.60 6.40   

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

นิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

4.40 6.80 6.40   
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 

หลักสูตร 

 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

การจัดการสิง่แวดลอม 

6.70 4.80 5.10   

หลักสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ 

0.00 0.80 0.70   

ไมระบ ุ 0.00 24.80 21.00   

 

4.1.4.2 ผลการทดสอบคาสถิติระหวางปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับความตองการ

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  

1) ปจจัยดานตัวเอง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ีตองการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกมีปจจัยดานตัวเองอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 86.70 และอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอย

ละ 13.30 ตางมีความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) 

พบวา มีคา p-value เทากับ 0.50 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ปจจัยดานตัวเองไมมีความสัมพันธกับความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.14) 

 

ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานตัวเองกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก

ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ดานตัวเอง 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

ปานกลาง 13.30 10.00 10.50 0.73 0.50 

มาก 86.70 90.00 89.50   
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2) ปจจัยดานอาจารย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ีตองการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกมีปจจัยดานอาจารยอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 100.00 มีความตองการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) 

พบวา มีคา p-value เทากับ 0.72 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ปจจัยดานอาจารยไมมีความสัมพันธกับความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.15) 

 

ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานอาจารยกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญา

เอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ดานอาจารย 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

ปานกลาง 0.00 6.80 5.80 3.24 0.72 

มาก 100.00 93.20 94.20   

 

3) ปจจัยดานหลักสูตร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ีตองการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกมีปจจัยดานหลักสูตรอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 88.90 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 

คิดเปนรอยละ 11.10 ตางมีความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) 

พบวา มีคา p-value เทากับ 0.47 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ปจจัยดานหลักสูตรไมมีความสัมพันธกับ

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.16) 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานหลักสูตรกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญา

เอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ดานหลักสูตร 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

ปานกลาง 11.10 15.20 14.60 0.51 0.47 

มาก 88.90 84.80 85.40   

 

4) ปจจัยดานสถาบัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ีตองการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกมีปจจัยดานสถาบันท่ีอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 91.10 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิด

เปนรอยละ 28.90 ตางมีความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) 

พบวา มีคา p-value เทากับ 0.06 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ปจจัยดานสถาบันไมมีความสัมพันธกับความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.17) 
 

ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสถาบันกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญา

เอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ดานสถาบัน 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

ปานกลาง 8.90 20.40 18.60 3.33 0.06 

มาก 91.10 79.60 81.40   

 

5) ปจจัยดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ีตองการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกมีปจจัยดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 71.00 

รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 28.90 ตางมีความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) 

พบวา มีคา p-value เทากับ 0.04 นอยกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ปจจัยดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัย

แวดลอมมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.17) 
 

ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอมกับ

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ดานความคาดหวังทางสังคม

และปจจัยแวดลอม 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

นอย 0.00 2.40 2.00 6.09 0.04 

ปานกลาง 28.90 45.60 43.10   

มาก 71.00 52.00 54.90   

 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยยอยดานความคาดหวงัทาง

สังคมและปจจัยแวดลอม ซ่ึงพบผลการศึกษาดังนี้ 

5.1) ความคาดหวังของครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ีตองการ

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มีระดับความคาดหวังของครอบครัวอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 68.90 

รองลงมาระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 22.20 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 8.90 มีความตองการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบ

ไคสแควร (Chi-Square Test) พบวา มีคา p-value เทากับ 0.36 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ปจจัยยอยดาน

ความคาดหวังของครอบครัวไมมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.19) 
 

ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความคาดหวังของครอบครัวกับความตองการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ความคาดหวงัของครอบครัว 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

นอย 8.90 11.60 11.20 2.02 0.36 

ปานกลาง 22.20 30.80 29.50   

มาก 68.90 57.60 59.30   
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5.2) บุคคลแวดลอม เชน พอ แม ญาติ สนับสนุนสงเสริมใหศึกษาตอ พบวา กลุม

ตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ีตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มีระดับความคาดหวังทางสังคมจากบุคคล

แวดลอมและสนับสนุนสงเสริมใหศึกษาตอ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 68.90 รองลงมาระดับปานกลาง คิด

เปนรอยละ 26.70 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 4.40 มีความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square 

Test) พบวา มีคา p-value เทากับ 0.45 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ปจจัยยอยดานความคาดหวังทางสังคม

จากบุคคลแวดลอมไมมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.20) 

 

ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคคลแวดลอมสนับสนุนสงเสริมใหศึกษาตอกับความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

บุคคลแวดลอมสนับสนุน

สงเสริมใหศึกษาตอ 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

นอย 4.40 9.20 8.50 1.56 0.45 

ปานกลาง 26.70 30.00 29.50   

มาก 68.90 68.80 62.00   

 

5.3) การเปนท่ียอมรับของสังคม พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ีตองการ

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มีระดับความคาดหวังทางสังคมจากการเปนท่ียอมรับของสังคม อยูในระดับมาก คิด

เปนรอยละ 80.00 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 17.80 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 2.20 มีความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ 

โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) พบวา มีคา p-value เทากับ 0.32 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความ

วา ปจจัยยอยดานความคาดหวังทางสังคมจากการเปนท่ียอมรับของสังคม ไมมีความสัมพันธกับความตองการ

ศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียด

ในตารางท่ี 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปนท่ียอมรับของสังคมตอกับความตองการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

การเปนที่ยอมรบั 

ของสังคม 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

นอย 2.20 5.60 5.10 2.22 0.32 

ปานกลาง 17.80 24.80 23.70   

มาก 80.00 69.60 71.20   

 

5.4) โอกาสในการรวมกิจกรรมเพ่ือสังคมมากข้ึน พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญา

โทท่ีตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มีระดับความคาดหวังทางสังคมจากการมีโอกาสในการรวมกิจกรรมเพ่ือ

สังคม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 75.60 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 24.40 มีความตองการ

ศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติ

ทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) พบวา มีคา p-value เทากับ 0.40 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ปจจัย

ยอยดานความคาดหวังทางสังคมจากการมีโอกาสในการรวมกิจกรรมเพ่ือสังคม ไมมีความสัมพันธกับความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.22) 

 

ตารางท่ี 4.22  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโอกาสในการรวมกิจกรรมเพ่ือสังคมมากข้ึนตอกับความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

โอกาสในการรวมกิจกรรม

เพ่ือสังคมมากขึ้น 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

นอย 0.00 2.80 2.40 1.79 0.40 

ปานกลาง 24.40 28.80 28.10   

มาก 75.60 68.40 69.50   

 

   5.5) การสรางเครือขาย พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ีตองการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอก มีระดับการสรางเครือขาย อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 86.70 รองลงมาระดับปานกลาง คิด

เปนรอยละ 13.30 มีความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และเม่ือทํา

การวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) พบวา มีคา p-value เทากับ 0.66 
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มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ปจจัยยอยดานปจจัยแวดลอมจากการสรางเครือขาย ไมมีความสัมพันธกับ

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.23) 
 

ตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการสรางเครือขายตอกับความตองการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

การสรางเครือขาย 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

นอย 0.00 1.60 1.40 0.81 0.66 

ปานกลาง 13.30 14.80 14.60   

มาก 86.70 83.60 84.10   

 

5.6) การไดรับคําแนะนําจากศูนยบริการแนะแนวของมหาวิทยาลัย พบวา กลุม

ตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ีตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มีระดับการไดรับคําแนะนําจากศูนยบริการ

แนะแนวของมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 60.000 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 

35.60 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 4.40 มีความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร  และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) พบวา มีคา 

p-value เทากับ 0.43 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ปจจัยยอยดานปจจัยแวดลอมจากการไดรับคําแนะนํา

จากศูนยบริการแนะแนวของมหาวิทยาลัย ไมมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.24) 
 

ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการไดรับคําแนะนําจากศูนยบริการแนะแนวของ

มหาวิทยาลัยตอกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

การไดรับคําแนะนําจาก

ศูนยบริการแนะแนวของ

มหาวิทยาลัย 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

นอย 4.40 9.20 8.50 1.65 0.43 

ปานกลาง 35.60 39.20 38.60   

มาก 60.00 51.60 52.90   
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5.7) การถูกชักชวนจากเพ่ือนหรือรุนพ่ี พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ี

ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มีระดับการถูกชักชวนจากเพ่ือนหรือรุนพ่ี อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 

62.20 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 31.10 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 6.70 มีความตองการศึกษา

ตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติ

ทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) พบวา มีคา p-value เทากับ 0.56 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ปจจัย

ยอยดานปจจัยแวดลอมจากการถูกชักชวนจากเพ่ือนหรือรุนพ่ี ไมมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียดในตาราง

ท่ี 4.25) 
 

ตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการถูกชักชวนจากเพ่ือนหรือรุนพ่ีกับความตองการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

การถูกชักชวน 

จากเพ่ือนหรือรุนพ่ี 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

นอย 6.70 16.00 14.60 5.76 0.56 

ปานกลาง 31.10 40.00 38.60   

มาก 62.20 44.00 46.80   

5.8) อาจารยแนะนําใหศึกษาตอ พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ีตองการ

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มีระดับของการใหคําแนะนําของอาจารยในการศึกษาตอ อยูในระดับมาก คิดเปน

รอยละ 60.00 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 33.30 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 6.70 มีความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ 

โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) พบวา มีคา p-value เทากับ 0.04 นอยกวา 0.05 ซ่ึงหมายความ

วา ปจจัยยอยดานอาจารยแนะนําใหศึกษาตอมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.26) 
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ตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาจารยแนะนําใหศึกษาตอกับความตองการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

อาจารยแนะนํา 

ใหศึกษาตอ 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

นอย 6.70 21.20 19.00 6.24 0.04 

ปานกลาง 33.30 34.40 34.20   

มาก 60.00 44.40 46.80   

 

6) ปจจัยดานคาใชจาย พบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโทท่ีตองการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอก มีปจจัยดานคาใชจายอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 73.30 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเปน

รอยละ 24.40 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 2.20 มีความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square 

Test) พบวา มีคา p-value เทากับ 0.91 มากกวา 0.05 ซ่ึงหมายความวา ปจจัยดานคาใชจาย ไมมีความสัมพันธ

กับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 (รายละเอียดในตารางท่ี 4.27) 

 

ตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานคาใชจายกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญา

เอก ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ดานคาใชจาย 

ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร (รอยละ) 
รวม คาสถิต ิ

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

หรือศึกษาตอที่อ่ืน 
(n=295) χ2 p-value 

นอย 2.20 2.80 2.70 0.17 0.91 

ปานกลาง 24.40 26.80 26.40   

มาก 73.30 70.40 70.80   

4.2 ผลการศึกษาระดับปริญญาเอก 

4.2.1 ขอมูลพ้ืนฐานกลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาเอก 

4.2.1.1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของกลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาเอก จํานวน 69 คน จําแนก

ตามตัวแปรไดดังนี้ 
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1) เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 66.67 และรองลงมาเปน

เพศชาย คิดเปนรอยละ 33.33  

2) อายุ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีอายุ 31-35 ป คิดเปนรอยละ 34.78  รองลงมาอายุ

ไมเกิน 30 ป และอายุ 36-40 ป คิดเปนรอยละ 26.09 ในสัดสวนท่ีเทากัน และอายุตั้งแต 41 ปข้ึนไปเปนกลุม

ตัวอยางนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 13.04 

3) ระดับรายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีรายไดระหวาง 40,001 

– 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.48 รองลงมารายไดตั้งแต 50,001 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 31.88  รายไดไม

เกิน 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 14.49 รายไดอยูท่ี 30,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.14 ตามลําดับ 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.28) 

 

ตารางท่ี 4.28 แสดงคารอยละขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปกลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาเอก 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

 

รอยละ 

(n=69) 

เพศ 

  

 

ชาย 33.33 

 

หญิง 66.67 

อายุ 

 
 

 

อายุไมเกิน 30 ป 26.09 

 

อายุระหวาง 31 - 35 ป 34.78 

 

อายุระหวาง 36 - 40 ป 26.09 

 

อายุตั้งเเต 41 ป ข้ึนไป 13.04 

ระดับรายไดเฉล่ียครัวเรือนตอเดือน  

 

ไมเกิน 30,000 บาท 14.49 

 

30,001 - 40,000 บาท 10.14 

 

40,001 - 50,000 บาท 43.48 

 

ตั้งแต 50,001 บาท 31.88 
 

4.2.1.2 ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาในปจจุบัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาในปจจุบันของกลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาเอก 

จํานวน 69 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 

1) คณะท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดศึกษาอยูท่ีคณะการจัดการ

การทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 20.29  รองลงมาศึกษาอยูคณะนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 13.04 สําหรับคณะ      

รัฐประศาสนศาสตรและคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อยูในสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 11.59 คณะท่ีมีกลุมตัวอยา

นอยท่ีสุด  คือ คณะสถิติประยุกตและคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย อยูในสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.35 
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นอกจากนี ้มีคณะท่ีไมใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะบริหารธุรกิจ และคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม

การจัดการ 

2) ปท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดศึกษาอยูชั้นปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 

86.96 รองลงมาศึกษาอยูชั้นปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 8.70 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ ศึกษาอยูปท่ี 4 คิดเปน

รอยละ 1.45 

3) การไดรับทุนการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเปนนักศึกษาท่ีไมไดรับทุนการศึกษา

จากสถาบัน คิดเปนรอยละ 73.91 รองลงมาเปนนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาจากสถาบัน คิดเปนรอยละ 26.09 

(รายละเอียดในตารางท่ี 4.29) 
 

ตารางท่ี 4.29 ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาในปจจุบัน 

ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาในปจจุบัน รอยละ 

(n=69) 

หลักสูตรท่ีกําลังศึกษาปจจุบัน 

คณะรัฐประศาสนศาสตร 

 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต 11.59 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (นานาชาติ) 11.59 

คณะสถิติประยกุต์  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ (นานาชาติ) 1.45 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาสถิติประยุกต (นานาชาติ) 2.90 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม 13.04 
คณะภาษาและการสื่อสาร  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ) 7.25 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ (นานาชาติ) 4.35 
คณะนิติศาสตร  

หลักสตูรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต 17.39 
คณะการจัดการการทองเท่ียว  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 20.29 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 10.14 
ปท่ีกําลังศึกษา  

ปท่ี 1 86.96 
ปท่ี 2 8.70 
ปท่ี 3 2.90 
ปท่ี 4 1.45 
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ตารางท่ี 4.29 (ตอ) 

ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาในปจจุบัน รอยละ 

(n=69) 

ไดรับทุนการศึกษา  

ไดรับทุนการศึกษา 26.09 

ไมไดรับทุนการศึกษา 73.91 
 

4.2.1.3  เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ผลการวิเคราะหขอมูลเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร จากกลุมตัวอยางจํานวน 69 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคิดวาเปนสถาบันการศึกษาท่ีมี

ชื่อเสียง คิดเปนรอยละ 43.48 รองลงมาไมระบุเหตุผลท่ีจะเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 

23.19 มีอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และเคยเปนศิษยเกาท่ีสถาบัน คิดเปนรอยละ 7.25 ในสัดสวนเทากัน 

สําหรับเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอระดับนอยท่ีสุด คือ มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน เปนหลักสูตรท่ีมี

คุณภาพ มีชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับการทํางาน และใกลบานและใกลสถานท่ีทํางาน คิดเปนรอยละ 1.45 ในสัดสวน

ท่ีเทากัน (รายละเอียดในตารางท่ี 4.30) 

 

ตารางท่ี 4.30 แสดงคารอยละเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร * 

รอยละ 

(n=69) 

- เปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียง 43.48 

- มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 1.45 

- มีสาขาวิชาท่ีตรงกับความตองการ 5.80 

- มีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 1.45 

- มีความเขมเเข็งทางวิชาการ เชื่อม่ันในวิชาการ 4.35 

- มีอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 7.25 

- มีความสนใจในสาขาท่ีเปดสอน 4.35 

- มีทุนการศึกษา/ ไดรับทุนการศึกษา 4.35 

- มีชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับการทํางาน 1.45 

- ใกลบานเละใกลท่ีทํางาน 1.45 

- เปนศิษยเกา 7.25 

- ไมระบุ 23.19 

หมายเหตุ * ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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4.2.2  ระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

4.2.2.1 ปจจัยดานคาใชจายตลอดหลักสูตรท่ีมีผลตอการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานคาใชจายตลอดหลักสูตรท่ีมีผลตอการศึกษาตอในระดับปริญญา

เอก จากกลุมตัวอยาง จํานวน 69 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดตองการคาใชจายตลอดหลักสูตรอยูท่ี 

500,001 – 600,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมา อยูท่ี 400,001 - 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 

24.64 และตองการคาใชจายนอยท่ีสุด คือ นอยกวา 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.25 (รายละเอียดในตารางท่ี 

4.31) 

 

ตารางท่ี 4.31  แสดงคารอยละคาใชจายตลอดหลักสูตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

คาใชจายตลอดหลักสูตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

รอยละ 

(n=69) 

นอยกวา 300,000 บาท 7.25 

300,000 - 400,000 บาท 21.74 

400,001 - 500,000 บาท 24.64 

500,001 - 600,000 บาท 33.33 

600,000 บาทข้ึนไป 13.04 

 

4.2.2.2 ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก พบวา 

กลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาเอกมีปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอกอยูใน

ระดับมากในทุก ๆ ดาน แตเม่ือทําการพิจารณาถึงปจจัยยอย จะเห็นไดวามีปจจัยยอยอยู 3 ดานท่ีมีระดับปาน

กลาง  ซ่ึงประกอบไปดวย 

ปจจัยดานตนเอง  มีปจจัยยอยท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

(คาเฉลี่ย 3.16)  

ปจจัยดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ มีปจจัยยอยท่ีอยูในระดับปานกลาง 

คือ การไดรับคําแนะนําจากศูนยบริการแนะแนวของมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 3.30) การไดรับการชักจูงจากเพ่ือน

หรือรุนพ่ี (คาเฉลี่ย 3.42) และ อาจารยแนะนําใหศึกษาตอ (คาเฉลี่ย 3.32)  

ปจจัยดานคาใชจาย มีปจจัยยอยท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ การมีทุนการศึกษาเพ่ือรองรับ

นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย (คาเฉลี่ย 3.67) (รายละเอียดในตารางท่ี 4.32) 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกรายดาน และรายขอ 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ 

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน ระดับ ลําดับ 

ดานตนเอง 4.44 0.74 มาก 2 

- เล็งเห็นคุณคาความสําคญัของการศึกษา 4.75 0.43 มาก  

- ตองการพัฒนาตนเองใหกาวหนาในอาชีพ 4.62 0.64 มาก  

- ตองการพัฒนาตนเองใหสามารถเปนผูบรหิารได 4.00 1.02 มาก  

- ตองการมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน 4.77 0.46 มาก  

- ตองการเพ่ิมวุฒิทางการศึกษาใหสูงข้ึน 4.57 0.79 มาก  

- ตองการไดรับความรูใหม ๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิม 4.78 0.48 มาก  

- ตองการพัฒนาตนเองสูเปาหมายในชีวิตเปนท่ียอมรับของสังคม  4.31 0.86 มาก  

- ตองการมีความรูและทักษะในการวิจัย 4.31 0.86 มาก  

- ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 3.60 1.26 ปานกลาง  

- ตองการนําความรูใหม ๆ ไปพัฒนาชุมชนหรือหนวยงานของตนเอง 4.46 0.79 มาก  

ดานอาจารย 4.65 0.55 มาก 1 

- อาจารยมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับในวงการศึกษา 4.66 0.54 มาก  

- อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสงู 4.62 0.63 มาก  

- อาจารยผูสอนมีความสามารถในการถายทอดความรู 4.68 0.50 มาก  

- งานวิจัยของอาจารยมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 4.63 0.52 มาก  

ดานหลักสูตร 4.31 0.83 มาก 3 

- หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการของตนเอง 4.48 0.85 มาก  

- หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 4.17 0.84 มาก  

- หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนสามารถนําไปใชไดในการปฏิบัตงิานจริง 4.49 0.69 มาก  

- หลักสูตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหมๆ 4.46 0.64 มาก  

- รายวิชาเรียนในหลักสูตรมีความหลากหลาย 4.26 0.71 มาก  

- หลักสูตรและสาขาวิชาตรงกับสาขาท่ีจบการศึกษาในระดับปรญิญาโท 3.97 1.22 มาก  

ดานสถาบัน 4.26 0.82 มาก 4 

- เปนมหาวิทยาลยัของรัฐ 4.45 0.87 มาก  

- เปนสถาบันท่ีมีช่ือเสียงทางวิชาการ 4.69 0.58 มาก  

- มีแหลงคนควาทางวิชาการท่ีทันสมัย 4.51 0.71 มาก  

- มีความพรอมดานอุปกรณอํานวยความสะดวก สถานท่ี และท่ีจอดรถ 4.38 0.74 มาก  

- เปนสถาบันท่ีมีบรรยากาศสภาพแวดลอมด ีและมคีวามปลอดภัย 4.51 0.62 มาก  

- การเดินทางไป-มาสะดวก 4.35 0.84 มาก  

- ท่ีตั้งของสถาบันอยูใกลกับท่ีพักอาศัย 3.80 1.34 มาก  

- มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนอกหลักสตูร 3.68 0.87 มาก  
 



53 

ตารางท่ี 4.32 (ตอ) 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ 

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน ระดับ ลําดับ 

- ศิษยเกาของคณะฯเปนผูท่ีประสบความสําเร็จและมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก

และยอมรับโดยท่ัวไป 

3.97 0.81 มาก  

ดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม 3.80 1.12 มาก 5 

- ทําตามความคาดหวังของครอบครัว 3.83 1.19 มาก  

- บุคคลแวดลอม เชน พอ แม ญาติ สนับสนุนสงเสริมใหศึกษาตอ 4.12 1.11 มาก  

- การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนทําใหเปนท่ียอมรับของสังคม 3.95 1.12 มาก  

- การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนมโีอกาสไดรวมกิจกรรมเพ่ือสังคมไดมาก 4.09 0.89 มาก  

- การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนมโีอกาสในการแลกเปลีย่นประสบการณกับ

บุคคลอ่ืน และเปนการสรางเครือขาย 

4.33 0.70 มาก  

- ไดรับคําแนะนําจากศูนยบริการแนะแนวของมหาวิทยาลัย 3.30 1.25 ปานกลาง  

- ไดรับการชักจูงจากเพ่ือนหรือรุนพ่ี 3.42 1.32 ปานกลาง  

- อาจารยแนะนําใหศึกษาตอ 3.32 1.36 ปานกลาง  

ดานคาใชจาย 3.74 1.00 มาก 6 

- คาใชจายในการศึกษาเหมาะสม ไมสูงจนเกินไป 3.88 0.87 มาก  

- มีทุนการศึกษาเพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 3.67 1.13 ปานกลาง  

- มีทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ 3.72 1.03 มาก  

- คาครองชีพในชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยูมีความเหมาะสม 3.70 0.96 มาก  

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” 

โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท่ีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรของนักศึกษาปริญญาโท 2) เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานการศึกษาท่ีมี

ความสัมพันธตอการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของนักศึกษาปริญญาโท 3)  เพ่ือสํารวจระดับความ

คิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของนักศึกษาปริญญาเอก โดยทําการศึกษา

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 295 คนและนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 

69 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวน 364 คน และใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ผล

การศึกษาโดยรวมสามารถสรุปได ดังนี ้
 

5.1 สรุปผลการศึกษา  

5.1.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

ระดับปริญญาโท 

จากขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาโท พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสุดเปนเพศหญิง (รอยละ 59.32)  มีอายุระหวาง 25-30 ป (รอยละ 48.18) ระดับ

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอเดือน มีรายไดระหวาง 40,001-50,000 บาท (รอยละ 27.80) คณะท่ี

นักศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาอยู มากท่ีสุดอยูคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (รอยละ 20.65) ปท่ีกําลัง

ศึกษาอยู อยูชั้นปท่ี 1 (รอยละ 82.71) เปนนักศึกษาภาคปกติ (รอยละ 52.20) สวนใหญไมไดรับ

ทุนการศึกษาจากสถาบัน (รอยละ 81.02) 

 

ระดับปริญญาเอก 

จากขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาเอก พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสุดเปนเพศหญิง (รอยละ 66.67)  มีอายุระหวาง 31-35 ป (รอยละ 34.78) ระดับ

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอเดือน ม่ีรายไดระหวาง 40,001-50,000 บาท (รอยละ 43.48) คณะท่ี

นักศึกษาระดับปริญญาเอกกําลังศึกษาอยู มากท่ีสุดอยูคณะการจัดการการทองเท่ียว (รอยละ 20.29) 

ปท่ีกําลังศึกษาอยู อยูชั้นปท่ี 1 (รอยละ 86.96) สวนใหญไมไดรับทุนการศึกษาจากสถาบัน (รอยละ 

73.91) 
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5.2  ผลการสํารวจเหตุผลและคาใชจายในการศึกษาตอระดับปริญญาเอกทีส่ถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

ระดับปริญญาโท 

 ผลการศึกษาพบวา เหตุผลในการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตรของนักศึกษาระดับปริญญาโท ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมระบุเหตุผล (รอยละ 40.00) 

เหตุผลรองลงมาไดแก ตองการพัฒนาความรู (รอยละ 37.78) และเปนสถาบันท่ีมีคุณภาพ (รอยละ 

8.89) สําหรับคาใชจายตลอดหลักสูตร นักศึกษาระดับปริญญาโทสวนใหญ เห็นวา ควรมีคาใชจาย

ตลอดหลักสูตรนอยกวา 300,000 บาท (รอยละ 40.34) 

 

ระดับปริญญาเอก 

 ผลการศึกษาพบวา เหตุผลในการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตรของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด เห็นวาเปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียง 

(รอยละ43.48) สําหรับคาใชจายตลอดหลักสูตร นักศึกษาระดับปริญญาเอกสวนใหญ เห็นวา ควรมี

คาใชจายอยูระหวาง 500,001- 600,000 บาท (รอยละ 33.33) 

 

5.3  ผลการสํารวจภาพรวมของปจจัยดานการศึกษาที่มีความสัมพันธกับความตองการ

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

ระดับปริญญาโท 

 ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับความตองการใน

การศึกษาตอระดับปริญญาเอกของนักศึกษาระดับปริญญาโท อยูในระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน สามารถสรุปปจจัยแตละดาน เรียงลําดับ ไดดังนี้ ดานอาจารย (คาเฉลี่ย 4.44) ดาน

ตนเอง (คาเฉลี่ย 4.27) ดานหลักสูตร (คาเฉลี่ย 4.26) ดานสถาบัน (คาเฉลี่ย 4.20) ดานคาใชจาย 

(คาเฉลี่ย 3.99) และดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม (คาเฉลี่ย 3.73)  

 

ระดับปริญญาเอก 

 ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับความตองการใน

การศึกษาตอระดับปริญญาเอกของนักศึกษาระดับปริญญาเอก อยูในระดับมากในทุกดาน เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปปจจัยแตละดาน เรียงลําดับ ไดดังนี้ ดานอาจารย (คาเฉลี่ย  4.65) 

ดานตนเอง (คาเฉลี่ย 4.44) ดานหลักสูตร (คาเฉลี่ย 4.31) ดานสถาบัน (คาเฉลี่ย 4.26) ดานความ

คาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม (คาเฉลี่ย 3.80) และดานคาใชจาย (คาเฉลี่ย 3.74)   
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5.4  ผลการสํารวจสมมติฐานปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามท่ีเก่ียวของ

กับความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยใชสถิติไคสแควร 

(Chi-Square Test) สรุปไดวา มีตัวแปรอยู 2 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คือ 1) หลักสูตรมีความสัมพันธกับความตองการ

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และ 2) ปจจัยดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม และเม่ือ

พิจารณารายดานพบวา อาจารยแนะนําใหศึกษาตอ มีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืน ๆ ไม

พบวา มีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

 

5.5  ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาทําใหทราบวา ปจจัยดานการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษา

ตอในระดับปริญญาเอก กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร มี 3 ปจจัย โดยกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นวา มีความสัมพันธกับความตองการ

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย ซ่ึงผลการศึกษาเหมือนกัน

ท้ังปริญญาโทและปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ไดแก ดานอาจารย (คาเฉลี่ย 4.44) ดานตนเอง 

(คาเฉลี่ย 4.27) ดานหลักสูตร (คาเฉลี่ย 4.26) และระดับปริญญาเอก ไดแก ดานอาจารย (คาเฉลี่ย  

4.65) ดานตนเอง (คาเฉลี่ย 4.44) ดานหลักสูตร (คาเฉลี่ย 4.31) สวนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

ไดแก ดานความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม เม่ือพิจารณารายดานพบวา มีอยู 4 ปจจัยท่ี

กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นวามีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกอยู

ในระดับปานกลาง คือ ทําตามความคาดหวังของครอบครัว (คาเฉลี่ย 3.66) ไดรับคําแนะนําจาก

ศูนยบริการแนะแนวของสถาบัน (คาเฉลี่ย 3.56) ไดรับการชักจูงจากเพ่ือนหรือรุนพ่ี (คาเฉลี่ย 3.43) 

และอาจารยแนะนําใหศึกษาตอ (คาเฉลี่ย 3.37) 

ดังนั้น ในการศึกษานี้ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ เพ่ือใชเปนแนวทางในปรับปรุง มีดังนี้ 

1) ควรเนนการประชาสัมพันธเก่ียวกับคุณสมบัติของอาจารย ความรู/ความสามารถ/

ตําแหนงทางวิชาการ/ผลงานวิชาการ ในรูปแบบการใหบริการทางวิชาการไปยังเครือขายมหาวิทยาลัย

ตางๆ เชน มีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยท่ีเปนเครือขาย เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิง

วิชาการ ในรูปแบบการสอนหรือการอบรมใหกับอาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีอยูใน

มหาวิทยาลัยเครือขาย เพ่ือเปนการสรางตนแบบแรงจูงใจใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเขา

มาศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หรือเนนการบริการวิชาการไปยังหนวยงานตาง ๆ 
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ท้ังภาครัฐ วิสาหกิจ หนวยงาน CSR และหนวยงานเอกชน เปนตน ในการอบรมใหความรูแกบุคคล

ผูสนใจท่ัวไป เปนการสรางตนแบบแรงจูงใจใหกับผูปกครองของบุตรหลานท่ีสนใจศึกษาตอ และผู

ตองการศึกษาตอนอกเวลาราชการ 

2) ควรมีการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับกลุมอาชีพตาง ๆ ท่ีมีตอการไดงานทํา โดยมีการ

สํารวจผูใชบัณฑิตสาขาวิชาตาง ๆ นักวิชาการดานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีการ

สัมมนาแสดงความคิดเห็นดานหลักสูตร มีการวิพากษหลักสูตรรวมกัน ระหวางนักวิชาการ อาจารย 

ศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบัน เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขหลักสูตร ปรับโครงสราง รายวิชา ให

เกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของสังคมใน

สถานการณปจจุบัน 

3) ควรกําหนดเอกลักษณ จุดเดน ของหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพ่ือ

นํามากําหนดเปนสาระสําคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบนพ้ืนฐานของหลักสูตร มีการ

กําหนดวิสัยทัศน แผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือนําไปสูการออกแบบหลักสูตรอยางมีคุณภาพ 

4) สถาบันจําเปนท่ีจะตองสรางความเชื่อม่ันวาสามารถพัฒนาองคความรูในการผลิต

มหาบัณฑิต เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตท้ังอุตสาหกรรมและการบริการ การพัฒนาอาชีพ 

คุณภาพชีวิต และความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

5) ควรมีการแนะแนวกลุมนักศึกษาท่ีกําลังจะจบปริญญาตรี โดยการนําจุดเดนในเรื่อง

อาจารยท่ีมีประสบการณและมีความรูในคุณวุฒิมาใชในการประชาสัมพันธใหมากข้ึน 

6) ควรมีจัดระบบการจัดการดานการประชาสัมพันธโดยผานสื่อตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด ท้ัง Social Media โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และการออก Road Show 

ตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ เนนการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนใหมากข้ึน 

7) ควรเสริมสรางเครือขายความรวมมือจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวประเทศ เก่ียวกับการ

สนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาตอ ซ่ึงจะสงผลให เกิดความสัมพันธอันดีระหวางสถาบันและ

มหาวิทยาลัยตาง ๆ และอาจจะสงผลถึงการสรางเสริมงานวิชาการท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

ศักยภาพของอาจารยและนักศึกษา ซ่ึงจะเกิดผลดีตอสังคมโดยภาพรวม 

8) ควรมีการสรางเครือขายมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวอยางตอเนื่อง 

มีการจัดกิจกรรมท่ีมีการพบปะกันระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบันใหมากข้ึน และประชาสัมพันธ

ขอมูลศิษยเกาท่ีทําชื่อเสียงใหสถาบันผานสื่อตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยาง

กวางขวาง 
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แบบสอบถามการวิจัย 

จุดมุงหมายสําคัญของแบบสอบถามนี้ เพ่ือศึกษาความตองการในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของนักศึกษา
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ขอมูลท่ีไดรับจะเปนประโยชนในการวางแผนการรับนักศึกษาและการบริหาร
จัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามมี 3 สวน 
สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 
 

โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณในการวิเคราะหขอมูล 
สวนท่ี 1   ปจจัยสวนบุคคล 
คําชี้แจง : กรุณาใสเครื่องหมาย     ลงในชอง      ท่ีตรงกับขอมูลความเปนจริงของทาน 
1. เพศ 

       1) ชาย                                                 2)  หญิง      
2. อายุ ........................................ ป 
3. ประเภทของนักศึกษา 

       1) ภาคปกติ                                           2)  ภาคพิเศษ  
4. 
 

ปท่ีทานกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท 
 ปท่ี 1        ปท่ี 2       ปท่ี 3        ปท่ี 4       ปท่ี 5  

5. รายไดของครอบครัวของทานตอเดือน 
       1) ไมเกิน 10,000 บาท                             2)  10,000 – 20,000 บาท 
       3) 20,001 – 30,000 บาท                       4)  30,001 – 40,000 บาท 
       5) 40,001 – 50,000 บาท                       5)  อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................... 

  6.  ขณะนี้ทานเปนนักศึกษาปริญญาโท คณะใด หลักสูตรใด 
       ............................................................................................................................................................................................... 
  7.  ทานเปนนักศึกษาปริญญาโทกรณีทุนการศึกษาหรือไม 
    1) เปน         2) ไมเปน 
8. 
 
 
 
9. 

เม่ือทานจบการศึกษาแลว ทานตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรหรือไม 
    1) ศึกษาตอ เพราะ......................................................................................................................................... 
    2) อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................... 

 เพราะ......................................................................................................................................................... 
หากทานตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ทานจะศึกษาตอหลักสูตรใด 
1)  คณะรัฐประศาสนศาสตร 
 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
พัฒนา (นานาชาติ) 

2)  คณะบริหารธุรกิจ 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(นานาชาติ) 

3)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
(นานาชาติ) 

 
 

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
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4)  คณะสถิติประยุกต 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต 
(นานาชาติ) 

5)  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
พัฒนาสังคม 

6)  คณะภาษาและการสื่อสาร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการ
สื่อสาร (นานาชาติ) 

7)  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและองคการ (นานาชาติ) 

8)  คณะนิติศาสตร  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
9)  คณะการจัดการการทองเท่ียว  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
10) คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการ

จัดการ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

และนวัตกรรม 
11) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สิ่งแวดลอม 
12) วิทยาลัยนานาชาต ิ  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

 

 
10. คาใชจายตลอดหลักสูตรท่ีทานคิดวาเหมาะสม และมีผลตอการเลือกตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของทาน 

1)  นอยกวา 300,000 บาท 
3)  400,001-500,000 บาท 
5)  600,000 ข้ึนไป 
 

2)  300,000-400,000 บาท 
4)  500,001-600,000 บาท 
 

สวนท่ี 2   ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  
คําชี้แจง : กรุณาใสเครื่องหมาย     ลงในชอง      ท่ีตรงกับขอมูลความเปนจริงของทาน 
 มากท่ีสุด  หมายถึง เปนเหตุผลท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดท่ีทําใหทานตองการสมัครเขาศึกษาตอ 

 มาก   หมายถึง เปนเหตุผลท่ีมีความสําคัญมากท่ีทําใหทานตองการสมัครเขาศึกษาตอ 

 ปานกลาง  หมายถึง เปนเหตุผลท่ีมีความสําคัญปานกลางท่ีทําใหทานตองการสมัครเขาศึกษาตอ 

 นอย  หมายถึง เปนเหตุผลท่ีมีความสําคัญนอยท่ีทําใหทานตองการสมัครเขาศึกษาตอ 

 นอยท่ีสุด หมายถึง เปนเหตุผลท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุดท่ีทําใหทานตองการสมัครเขาศึกษาตอ 
 

 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอ 

ในระดับปริญญาเอก 
 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด  
(1) 

ดานตนเอง 

11. เล็งเห็นคุณคาความสําคัญของการศึกษา      

12. ตองการพัฒนาตนเองใหกาวหนาในอาชีพ      

13. ตองการพัฒนาตนเองใหสามารถเปนผูบริหารได      
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอ 

ในระดับปริญญาเอก 
 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด  
(1) 

14. ตองการมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน      

15. ตองการเพ่ิมวุฒิทางการศึกษาใหสูงข้ึน      

16. ตองการไดรับความรูใหม ๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิม      

17. ตองการพัฒนาตนเองสูเปาหมายในชีวิตเปนท่ียอมรับของสังคม       

18. ตองการมีความรูและทักษะในการวิจัย      

19. ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน      

20. ตองการนําความรูใหม ๆ ไปพัฒนาชุมชนหรือหนวยงานของตนเอง      

ดานอาจารย 
21. อาจารยมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับในวงการศึกษา      

22. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูง      

23. อาจารยผูสอนมีความสามารถในการถายทอดความรู      

24. งานวิจัยของอาจารยมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป      

ดานหลักสูตร 
25. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการของตนเอง      

26. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน      

27. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนสามารถนําไปใชไดในการ
ปฏิบัติงานจริง 

     

28. หลักสูตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหมๆ      

29. รายวิชาเรียนในหลักสูตรมีความหลากหลาย      

30. หลักสูตรและสาขาวิชาตรงกับสาขาที่จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท      

ดานสถาบัน 
31. เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ      

32. เปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียงทางวิชาการ      

33. มีแหลงคนควาทางวิชาการท่ีทันสมัย      

34. มีความพรอมดานอุปกรณอํานวยความสะดวก สถานท่ี และท่ีจอดรถ      

35. เปนสถาบันท่ีมีบรรยากาศสภาพแวดลอมดี และมีความปลอดภัย      

36. การเดินทางไป-มาสะดวก      

37. ท่ีตั้งของสถาบันอยูใกลกับท่ีพักอาศัย      

38. มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร      

39. ศิษยเกาของคณะฯเปนผูท่ีประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงเปนท่ี
รูจักและยอมรับโดยท่ัวไป 

     

ความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม 
40. ทําตามความคาดหวังของครอบครัว      

41. บุคคลแวดลอม เชน พอ แม ญาติ สนับสนุนสงเสริมใหศึกษาตอ      
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอ 

ในระดับปริญญาเอก 
 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด  
(1) 

42. การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนทําใหเปนท่ียอมรับของสังคม      

43. การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมเพ่ือสังคมไดมาก      

44. การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
บุคคลอ่ืน และเปนการสรางเครือขาย 

     

45. ไดรับคําแนะนําจากศูนยบริการแนะแนวของมหาวิทยาลัย      

46. ไดรับการชักจูงจากเพ่ือนหรือรุนพ่ี      

47. อาจารยท่ีสอนแนะนําใหศึกษาตอ      

ดานคาใชจาย 
48. คาใชจายในการศึกษาเหมาะสม ไมสูงจนเกินไป      

49. มีทุนการศึกษาเพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย      

50. มีทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ      

51. คาครองชีพในชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยูมีความเหมาะสม      

 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
คําชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการในการศึกษาตอระดับปริญญาเอกในดานตาง ๆ ดังนี้ 
1. ดานหลักสูตรการเรียนการสอน 

1.1 โครงสรางหลักสูตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 เนื้อหารายวิชา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 การวัดและประเมินผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ดานการประชาสัมพันธ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ดานอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



68 
 

แบบสอบถามการวิจัย 
 

จุดมุงหมายสําคัญของแบบสอบถามนี้ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
ของนักศึกษาปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ขอมูลท่ีไดรับจะเปนประโยชนในการวางแผนการรับนักศึกษาและ
การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

คําชี้แจง  แบบสอบถามมี 3 สวน 
สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 

 
โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณในการวิเคราะหขอมูล 
สวนท่ี 1   ปจจัยสวนบุคคล 
คําชี้แจง : กรุณาใสเครื่องหมาย     ลงในชอง      ท่ีตรงกับขอมูลความเปนจริงของทาน 
1. เพศ 

       1) ชาย                                                 2)  หญิง      
 

2. 
 
อายุ ........................................ ป 

 
3. 

 
ขณะนี้ทานกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก คณะใด หลักสูตรใด  
1)  คณะรัฐประศาสนศาสตร 
 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
พัฒนา (นานาชาติ) 

2)  คณะบริหารธุรกิจ 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(นานาชาติ) 

3)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
(นานาชาติ) 

4)  คณะสถิติประยุกต 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต 
(นานาชาติ) 

5)  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
พัฒนาสังคม 

6)  คณะภาษาและการสื่อสาร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการ
สื่อสาร (นานาชาติ) 

7)  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและองคการ (นานาชาติ) 

8)  คณะนิติศาสตร  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
9)  คณะการจัดการการทองเท่ียว  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ทองเท่ียวแบบบูรณาการ 

 
 

สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
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10) คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการ
จัดการ 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
และนวัตกรรม 

11) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดลอม 

12) วิทยาลัยนานาชาต ิ  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 

 
4. 
 
 

 
ปท่ีทานกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก 
 ปท่ี 1        ปท่ี 2       ปท่ี 3        ปท่ี 4       ปท่ี 5  
 

5. รายไดของครอบครัวของทานตอเดือน 
       1) ไมเกิน 10,000 บาท                             2)  10,000 – 20,000 บาท 
       3) 20,001 – 30,000 บาท                         4)  30,001 – 40,000 บาท 
       5) 40,001 – 50,000 บาท                         5)  อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................... 

6. คาใชจายตลอดหลักสูตรท่ีมีผลตอการเลือกตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของทาน 
1)  นอยกวา 300,000 บาท 
3)  400,001-500,000 บาท 
5)  600,000 ข้ึนไป 
 

2)  300,000-400,000 บาท 
4)  500,001-600,000 บาท 
 

7. ทานเปนนักศึกษาปริญญาเอกกรณีทุนการศึกษาหรือไม 
    1) เปน         2) ไมเปน 

 
8. เพราะเหตุใด ทานจึงเลือกศึกษาตอท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เนื่องจาก................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
สวนท่ี 2   ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  
คําชี้แจง : กรุณาใสเครื่องหมาย     ลงในชอง      ท่ีตรงกับขอมูลความเปนจริงของทาน 
 มากท่ีสุด  หมายถึง เปนเหตุผลท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดท่ีทําใหทานสมัครเขาศึกษาตอ 

 มาก   หมายถึง เปนเหตุผลท่ีมีความสําคัญมากท่ีทําใหทานสมัครเขาศึกษาตอ 

 ปานกลาง  หมายถึง เปนเหตุผลท่ีมีความสําคัญปานกลางท่ีทําใหทานสมัครเขาศึกษาตอ 

 นอย  หมายถึง เปนเหตุผลท่ีมีความสําคัญนอยท่ีทําใหทานสมัครเขาศึกษาตอ 

 นอยท่ีสุด หมายถึง เปนเหตุผลท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุดท่ีทําใหทานสมัครเขาศึกษาตอ 

 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอ 

ในระดับปริญญาเอก 
 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด  
(1) 

ดานตนเอง 

9. เล็งเห็นคุณคาความสําคัญของการศึกษา      

10. ตองการพัฒนาตนเองใหกาวหนาในอาชีพ      

11. ตองการพัฒนาตนเองใหสามารถเปนผูบริหารได      
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอ 

ในระดับปริญญาเอก 
 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด  
(1) 

12. ตองการมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน      

13. ตองการเพ่ิมวุฒิทางการศึกษาใหสูงข้ึน      

14. ตองการไดรับความรูใหม ๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิม      

15. ตองการพัฒนาตนเองสูเปาหมายในชีวิตเปนท่ียอมรับของสังคม       

16. ตองการมีความรูและทักษะในการวิจัย      

17. ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน      

18. ตองการนําความรูใหม ๆ ไปพัฒนาชุมชนหรือหนวยงานของตนเอง      

ดานอาจารย 
19. อาจารยมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับในวงการศึกษา      

20. อาจารยมีตําแหนงทางวชิาการสูง      

21. อาจารยผูสอนมีความสามารถในการถายทอดความรู      

22. งานวิจัยของอาจารยมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป      

ดานหลักสูตร 
23. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการของตนเอง      

24. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน      

25. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนสามารถนําไปใชไดในการ
ปฏิบัติงานจริง 

     

26. หลักสูตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหมๆ      

27. รายวิชาเรียนในหลักสูตรมีความหลากหลาย      

28. หลักสูตรและสาขาวิชาตรงกับสาขาที่จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท      

ดานสถาบัน 
29. เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ      

30. เปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียงทางวิชาการ      

31. มีแหลงคนควาทางวิชาการท่ีทันสมัย      

32. มีความพรอมดานอุปกรณอํานวยความสะดวก สถานท่ี และท่ีจอดรถ      

33. เปนสถาบันท่ีมีบรรยากาศสภาพแวดลอมดี และมีความปลอดภัย      

34. การเดินทางไป-มาสะดวก      

35. ท่ีตั้งของสถาบันอยูใกลกับท่ีพักอาศัย      

36. มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร      

37. ศิษยเกาของคณะฯเปนผูท่ีประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงเปนท่ี
รูจักและยอมรับโดยท่ัวไป 

     

ความคาดหวังทางสังคมและปจจัยแวดลอม 
38. ทําตามความคาดหวังของครอบครัว      

39. บุคคลแวดลอม เชน พอ แม ญาติ สนับสนุนสงเสริมใหศึกษาตอ      
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอ 

ในระดับปริญญาเอก 
 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด  
(1) 

40. การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนทําใหเปนท่ียอมรับของสังคม      

41. การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมเพ่ือสังคมไดมาก      

42. การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
บุคคลอ่ืน และเปนการสรางเครือขาย 

     

43. ไดรับคําแนะนําจากศูนยบริการแนะแนวของมหาวิทยาลัย      

44. ไดรับการชักจูงจากเพ่ือนหรือรุนพ่ี      

45. อาจารยท่ีสอนแนะนําใหศึกษาตอ      

ดานคาใชจาย 
46. คาใชจายในการศึกษาเหมาะสม ไมสูงจนเกินไป      

47. มีทุนการศึกษาเพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย      

48. มีทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ      

49. คาครองชีพในชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยูมีความเหมาะสม      
 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
คําชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาตอระดับปริญญาเอกในดานตาง ๆ ดังนี้ 
1. ดานหลักสูตรการเรียนการสอน 

1.1 โครงสรางหลักสูตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 เนื้อหารายวิชา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 การวัดและประเมินผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ดานการประชาสัมพันธ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ดานอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



ประวัติผูวิจัย 
 

 

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวสิบพร  คุปตารักษ 
 
ประวัติการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสําหรับนักบริหาร) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 พ.ศ.2557 
 
ประสบการณการทํางาน พ.ศ.2554 – ปจจุบัน  ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
 กลุมงานการศึกษา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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