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บทคัดย่อ 
   งานวิจยัมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ระดบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษา
สาขารัฐศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ และ 3) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า
การศึกษาต่อของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์  
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ 
จ านวน 445 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
ของ  ท าโร  ยาม าเน่  ได้จ  าน วน  211 คน 
เค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล  คื อ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่ า เฉ ล่ี ย  ส่ วน เบ่ี ยง เบนมาตรฐาน  และ
วิ เค ร า ะ ห์ ถ ด ถ อ ย เชิ งพ หุ คู ณ  Multiple 
Regression Analysis  
  ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษาสาขา
รัฐศาสตร์ มีระดบัการตดัสินใจในการศึกษา
ต่อโดยรวมอยู่ในระดับความมากท่ีสุด 2) 
ปัจจัยส่วนบุคคล คือ การศึกษาผู ้ปกครอง
อาชี พ ของผู ้ป ก ครอง  แล ะ รายได้ ข อ ง
ผูป้กครองมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เรียนต่อ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ทั้ง 4 ปัจจยั 3) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของ
สถาบัน ศึกษา  ด้านสั งคม  ด้าน บุคคล ท่ี
เก่ียวข้อง และด้านคุณภาพและช่ือเสียงมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อของ
นกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์ มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05 ส่วนด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยท่ีไม่ มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการศึกษา โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
.524 ท  านายค่าสมการของการวิเคราะห์ได้
เท่ากบัร้อยละ 27.50 
 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, ปัจจยัการศึกษาต่อ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 
to 1) study students’ levels of decisions to 
study in the Political Science program, 2) 
study personal factors in relation to their 
decision to study in the Political Science 
program. and 3) study factors affecting 
students’ decision to study in the Political 
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Science program. The population involved 
in this study consisted of 445 Political 
Science students. The sampling population 
comprised 211 students and was derived 
using Taro Yamane statistical level of 
significance.  Questionnaires were used in 
the study. Frequencies, percentages, means, 
standard of deviation, and multiple 
regression analysis were calculated and 
presented as part of the study. 
 Results of the study showed that 1) 
the students’ decision to study was at the 
highest level, 2) as for students’ personal 
factors, their parents’ educational 
backgrounds, occupations and levels of 
income had relationship to their decision 
making process at a statistical level of 
significance of .05, and 3) factors 
concerning the institution’s environment, 
social status, key related individuals, 
educational quality, and general recognition 
all had influence on the students’ decision to 
study in the Political Science program with a 
statistical level of significance of .05. 
Economic consideration was found to have 
no effect on the students’ decision process.  
The value of multiple correlation 
coefficients was found to be at .724 which 
yielded a prediction of standardized 
equation of 57.50 %. 

Keywords : Decision, Factors for Higher 
study  
 
บทน า 
 ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศในทุกดา้น รวมทั้ง
การศึกษาท่ีจะต้องมีระบบการจัดการท่ี ดี      
มีคุณภาพ สามารถด าเนินภารกิจตามบทบาท
หน้าท่ีและสอดคล้องกับทิศทางการพฒันา
ประเทศทั้งภาครัฐกบัเอกชนและสถานศึกษา
ของรัฐดว้ยกนั ปัจจยัท่ีส่งผลให้มหาวิทยาลยั
ตอ้งปรับตวัอยา่งเห็นไดช้ดั คือ พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และการปฏิรูป
การเงินอุดมศึกษา พระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ  พ .ศ .2542 มาตรา  36 ก าหนดให้
สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจดัเป็นส่วน
ราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ
การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา โดยอาศยักลไก
ท างก าร เงิน เป็ น เค ร่ือ ง มื อ ใน ก ารป รับ
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ด้วยการลด
ก ารส น อ ง ทุ น ผ่ าน ด้ าน อุ ป ท าน ห รื อ
สถานศึกษา และเพิ่มการทุนผา่นดา้นอุปสงค ์
หรือด้านผูเ้รียนให้มากข้ึน โดยผ่านกองทุน
ให้กู้ยืมสนองเพื่อการศึกษา พร้อมกับปรับ
ค่าธรรมเนียมการเรียนของสถานศึกษาให้
สะทอ้นตน้ทุน จะเป็นนวตักรรมทางการเงิน
ใหม่ท่ีท าใหร้ะบบการศึกษาเป็นระบบท่ีมีการ
แข่งขนัเพื่อคุณภาพและสร้างโอกาสในการ
เขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษาภายใตค้วามเสมอ
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ภาค เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  (ส านัก
นโยบายและแผนการศึกษา, 2551) 
  จากสภาวะการแข่งขนัและนโยบาย
ของรัฐบาลดงักล่าวส่งผลให้สถาบนัการศึกษา
มีการบริหารจดัการตามกลไกทางการตลาด
มากข้ึนเพื่อเล้ียงตวัเองให้ไดโ้ดยน าเอาระบบ
ตลาดภาคเอกชนมาใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ศกัยภาพของบุคลากร อาจารย ์หลกัสูตรต่างๆ 
ให้ทดัเทียมกบันานาประเทศ อีกทั้งยงัให้ใน
การระดมทุนส าหรับการด าเนินการบริหาร
อีกด้วย เน่ืองจากปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
ดังกล่าวท าให้สถาบันอุดมศึกษามีรายได้ 2 
ทาง ได้แก่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ส าหรับ
ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง) การวิจยัและพฒันา การบริการ
วิชาการแก่สังคม  การส่งเสริมศิลปะและ
วฒันธรรม การพฒันาคุณภาพการศึกษา ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการจะ
ได้รับจากค่าธรรมเนียมการเรียนท่ีนักศึกษา
จ่าย ฉะนั้นรายได้ส่วนน้ีจะข้ึนอยู่กบัจ านวน
นักศึกษาท่ี เลือก เข้าศึกษาต่อในสถาบัน 
อุดมศึกษา 
   การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าให้
มนุษย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตไปได้อย่างมี
หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม และสามารถน าพา
ประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ โดยให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในทุกดา้นของ
ประเทศ การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคญั
อยา่งยิ่งในการพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน  และการศึกษาย ังเป็นหนทางน าไปสู่
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน และการศึกษา

ยงัเป็นเคร่ืองมือพฒันาศกัยภาพของคนให้มี
ความรู้ ความสามารถท่ีสูงข้ึน มีมุมมอง ท่ี
ก ว้างไกล  ก ารศึกษ าย ัง เป็ นก าร เต รียม
ทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถเพื่อเขา้สู่
หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชนตามความ
ต้องการของสังคม ท าให้การศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงข้ึนกลายเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอีก
ประการหน่ึงในปัจจุบนัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมภายในประเทศ ต้องอาศัยการ
พฒันาคนและการพฒันาคนตอ้งให้การศึกษา
เป็นส าคญั เพราะการศึกษาจะมีผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพการผลิตทรัพยากร มนุษย์
ของประเทศ นอกจากนั้ นการศึกษายงัเป็น
เคร่ืองมือท่ีจะฟ้ืนฟูศกัยภาพคนได้ด้วย และ
เป็นการช่วยลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ
ระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท และ
ภาค อุตสาหกรรมกับภาค เกษตรกรรม 
นอกจากนั้น การศึกษายงัเป็นเคร่ืองมือในการ
ปลูกฝังจิตใจของบุคคลต่างๆ ให้เห็นคุณค่า
และสนใจในการอ นุ รักษ์ ส่ิ งแวดล้อม 
ตลอดจนเป็น เค ร่ืองมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลในชาติใน
ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาจึง
ถือว่า เป็น ปั จจัยส าคัญ ยิ่ งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ และคนไทยใน
ปัจจุบันให้ความส าคัญกับการศึกษาสูงข้ึน
จากเดิมมาก ซ่ึงการไดรั้บการศึกษาในระดบั
ท่ีสูงข้ึนจะเป็นท่ียอมรับในสังคม และเป็น
เสมือนใบเบิกทางทั้ งเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง (ธ ารง บวัศรี อา้งถึงใน วิทยา วิสูตร
เรืองเดช, 2552 : 1-2) 
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 จะ เห็ นได้ว่ าผู ้ ท่ี จะ เข้า ศึ กษ าต่อ
หลังจากจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถ
เลือกเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ  ได้
ตามท่ีตอ้งการท าให้เกิดการแข่งขนัระหว่าง
สถาบันการศึกษาท่ีต้องจัดการศึกษาท่ี มี
คุณภาพและสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 
จากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ จึงสนใจศึกษาปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ
ของนกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์วา่มีปัจจยัใดบา้ง
ท่ี มี อิท ธิพลให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช 
ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางในการวางแผนและ
ช่วย เห ลือนัก เรียน ต่อไป  การสนใจใน
การศึกษาต่อซ่ึงมีหลายคณะหลายสาขา แต่
เฉพาะคณะรัฐศาสตร์ ไดรั้บความสนใจเป็น
ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาศึกษาต่อ เพื่อวา่เขามีความรู้
ความสามารถจบการศึกษาไปแลว้มีส่วนช่วย
ให้ในพื้นท่ีหรือหมู่บา้นท่ีเขาอาศยั ตลอดจน
สามารถสมคัรงานกบัภาครัฐ ภาคเอกชนได้
ดว้ย ดงันั้นจึงตอ้งมี การแนะแนวเขม้ขน้ทุกๆ 
ปี ส าหรับปี 2559 น้ี  ก็สามารถมีนักศึกษา
สนใจเข้ามาศึกษาต่อในปีน้ีพอสมควร แต่
การแกปั้ญหาให้ประชาชน นกัเรียนท่ีจบชั้น 
ม.6 ป.ว.ช. หรือจบมาแล้วไม่ได้ศึกษาต่อให้
เขามองเห็นอนาคตวา่อยา่งน้อยสามารถเรียน
จบปริญญาตรี ก็ยงัมีความหมายเป็นบุคคลท่ีมี
ศกัยภาพหรือบุคคลท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัด้านสภาพ
การศึกษาต่อ และ ระดับการตัดสินใจใน

การศึกษาต่อของนกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์ใน
มหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช    

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการศึกษา
ต่อของนกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลยั
เฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช    

3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการศึกษาต่อของนักศึกษา
ส าขารัฐศาสต ร์  ในมห าวิท ยาลัย เฉ ลิม
กาญจนา นครศรีธรรมราช    
  
วธีิด าเนินการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เก่ียวกับ ปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อการ
ตดัสินใจในการศึกษาต่อของนักศึกษาสาขา
รัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
นครศ รีธรรมราช  เป็นแบบสอบถาม ท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนตามกรอบแนวคิดในการวิจยั  
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 
เป็นแบบสอบถาม ได้แก่  ระดับการศึกษา 
ปัจจยัดา้นการศึกษาของผูป้กครอง ปัจจยัดา้น
อาชีพของผูป้กครอง ปัจจยัด้านรายได้ของ
ผู ้ป กครอง  มี ลักษณ ะ เป็ น ค าถ ามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนท่ี 2 เป็น
แบบสอบถาม เก่ี ยวกับ ปัจจัยด้านสภาพ
การศึกษาต่อ ได้แก่  ด้านสภาพแวดล้อม    
ของสถาบนัศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม   
มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  scale)  5 ระดบั ตอนท่ี 
3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั การตดัสินใจใน
การศึกษาต่อของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ 



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.1  January – June  2016               . 
 

 

113 

ไดแ้ก่  ดา้นการแยกแยะตวัปัญหา ดา้นการหา
ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับตัวปัญหา ด้านการ
ประเมินค่าข่าวสาร ดา้นการก าหนดทางเลือก 
ด้านการเลือกทางเลือก และด้านการปฏิบัติ
ตามการตดัสินใจมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิ เคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับข้อมูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อย
ละ (Percentage) 2. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ปัจจยัด้านสภาพการศึกษาต่อ และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ โดย
ห าค่ า เฉ ล่ี ย  (  )  แล ะค่ า ส่ วน เบ่ี ย ง เบ น
มาตรฐาน (SD) 3.การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับ  ปัจจัยการ
ตดัสินใจในการศึกษาต่อของของนักศึกษา
สาขา โดยหาค่าไค-สแควร์ (x2) และ 4. สร้าง
สมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
พยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน
การศึกษาต่อของนกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ใน
มหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช    
 
สรุปผลการวจัิย 
 ก าร ศึ กษ าวิ จัย เ ร่ื อ ง  “ปั จจัย ท่ี มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อของ
นกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์” พบว่า ผลการวิจยั
พ บ ว่ า  1)  นั ก ศึ ก ษ าส า ข า รั ฐ ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช   
มีระดับระดับการตัดสินใจในการศึกษาต่อ

โดยรวมอยู่ในระดบัความมากท่ีสุด 2) ปัจจยั
ส่วนบุคคลคือ การศึกษาการศึกษาผูป้กครอง
อาชี พ ของผู ้ป ก ครอง  แล ะ รายได้ ข อ ง
ผูป้กครองมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เรียนต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ    
.05 ทั้ ง 4 ปัจจัย 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ของสถาบันศึกษา ด้านสังคม ด้านบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง และด้านคุณภาพและช่ือเสียงมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อของ
นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช  มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .05 ส่วนดา้นเศรษฐกิจเป็นปัจจยัท่ี
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการศึกษา 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) 
เท่ ากับ  .524 ท  าน ายค่ าส มก ารของก าร
วเิคราะห์ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 27.50 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึ กษ าวิ จัย  เร่ื อ ง  “ปั จจัย ท่ี มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อของ
นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช”  

1. ผลการวิ เคราะห์ ปั จจัยสภาพ
การศึกษาต่อของนกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์ใน
มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช 
โดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
ทั้งน้ีอภิปรายผลได้ว่า ความสะดวก รวดเร็ว
ในการเดินทางไดมี้การปรับปรุงพฒันาอาคาร
สถานท่ีให้อยู่ในสภาพท่ีดีมีความเหมาะสม
อยู่เสมอ  อาคารสถานท่ีพร้อม  เพียงพอกับ
จ านวนนกัศึกษา มีหอพกัภายในสถาบนัหรือ
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บริเวณ ใกล้ เคี ยง  มี โอกาส เลือกงาน ท่ี มี
ผลตอบแทนสูงต าแหน่งงานท่ีดี เป็นสถาบนั
ท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน  มีโอกาส
เลือกงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง เม่ือส าเร็จ
การศึกษาแล้วมีความภูมิใจในตัวเอง   มีผูมี้
ช่ือเสียงนิยมเขา้เรียน เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ 
มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมญาติพี่น้อง
แนะน าให้ เข้าศึกษา  ได้รับค าแนะน าจาก
เพื่อนกลุ่มเดียวกนั  การประชาสัมพนัธ์ของ
ส่ือมวลชน มีหลักสูตรและแผนการเรียนท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ
และการท างานในสังคมปัจจุบัน   มีการจัด
สวสัดิการให้แก่นักศึกษาทุก ๆ ด้านอย่าง
ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สว่างจิตร์   พัชรมณีปกรณ์ . 
(2551) มูลเหตุจูงใจในการเลือกเรียนวิชาเอก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยรีาชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า มีเหตุจูงใจโดยรวมในการเลือกเรียน
อยู่ในระดับมาก โดยมีเหตุจูงใจสูงสุด  คือ 
ด้านการยอมรับในสังคมรองลงมาคือความ
ถนัด ความสนใจในอาชีพ และด้านบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ตามล าดบั 

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลต่อกบัการตดัสินใจ
เรียนต่อของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ใน
มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช 
จ าแนกเป็น การศึกษา การศึกษาผูป้กครอง 
อ าชี พ ของผู ้ป ก ครอง  แล ะ รายได้ ข อ ง
ผูป้กครอง การศึกษา พบว่า มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเรียนต่อของนักศึกษาสาขา

รัฐศาสตร์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชูเกียรติ ผุด
พ รหมราช  (2552 ) ปั จจัย ท่ี ศึ กษ าส ถิ ติ
วิเคราะห์การตดัสินใจเรียนต่อระดบัปริญญา
ตรี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุแผนการเรียน 
ระดบัการศึกษา รายได้และรายจ่ายของบิดา
มารดา  ความสนใจในวิชาชีพ อิทธิพลจาก
ครอบครัว หลักสูตรการเรียนและการสอน 
การบริการและสนับสนุน บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั ส่ือและเทคโนโลยทีางการเรียน 
ค่าเล่าเรียน เกณฑ์การรับนักศึกษา ท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลัย และสวัส ดิการบริการของ
มห าวิท ยาลัย  เป็ น ปั จจัย ท่ี มี ผล ต่ อก าร
ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี การศึกษา
ผู ้ปกครอง พบว่า มีความสัมพันธ์กับการ
ตัด สิ น ใจ เรี ยน ต่ อของนั ก ศึ ก ษ าส าข า
รัฐศาสตร์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา 
พิมพานุวตัร (2554)ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 
ของพนักงานบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากดั พบว่า สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ระดบัการศึกษาของมารดา และ
ความคาดหวงัในการเปล่ียนสวยงาน เป็น
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษา
ต่อ ระดบับณัฑิตศึกษา ของพนักงานบริษทั
กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 อาชีพของผู ้ปกครอง 
พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียน
ต่ อ ข อ งนั ก ศึ ก ษ าส าข า รั ฐ ศ าส ต ร์ ใน
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มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ  ผการัตน์ มีหาร
(2553) ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยัครู: ศึกษาเฉพาะ
กรณี นัก ศึกษ าส ายค รุศาสต ร์  ชั้ น ปี ท่ี  1        
สหวิทยาลัยสานเหนือ พบว่าเพศ ภูมิล าเนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มเพื่อน อาชีพ
บิดา มารดา รายไดข้องบิดา มารดา การศึกษา
ของบิดา มารดา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ศึกษ าต่อ  รายได้ของผู ้ป กครอง  พบว่า           
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียนต่อของ
นกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกรียงศกัด์ิ แสงจนัทร์ (2553) ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
พบว่า เพศ รายได้ ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษ าต่อหลัก สูตรรัฐประศาสนศาตร -
มหาบัณ ฑิ ต  วิท ยาลัยก ารบ ริห ารรัฐ กิ จ 
มหาวทิยาลยับูรพา 

3. ผลวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการศึกษาต่อของนักศึกษา
สาขารัฐศาสตร์ในมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา 
นครศ รีธรรมราช   โดยรวม  พบว่า  ด้าน
สภาพแวดลอ้มของสถาบนัศึกษา  ดา้นสังคม  
ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  และดา้นคุณภาพและ
ช่ือ เสี ยง  มี อิท ธิพ ล ต่อก ารตัด สิ น ใจใน
การศึกษาต่อของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของพล เหลืองรังสี. (2554) ปัจจยั
ท่ีเป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญา
ตรี ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
สถาบัน ราชภัฏ ก ลุ่ ม รัตน โก สิ นท ร์ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ี เป็นแรงจูงใจ  คือ 
ปัจจยัด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านลักษณะของ
สถาบนัดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นสังคม ดา้น
เศรษฐกิจ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วไิล
ลกัษณ์  อมรวุฒิพงศ์  (2552) ปัจจยัคดัสรรท่ี
ส่งผลต่อการติดสินใจศึกษาต่อของบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฎั  ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของบณัฑิต
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี  3 
ปัจจยั โดยเรียงล าดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากไป
หาน้อย ได้แก่  ลักษณะมุ่งอนาคต ความ
คาดหวงัของบณัฑิต และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ตามล าดบั ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณระหว่างปัจจยัเหล่าน้ีกบัการตดัสินใจ
ศึกษาต่อของบณัฑิตเท่ากับ .792 และปัจจยั
เห ล่ า น้ี ส าม ารถ ร่ วม กัน อ ธิ บ ายค ว าม
แปรปรวนการตดัสินใจศึกษาต่อของบณัฑิต
ไดถึ้ง ร้อยละ 62.8  
  ข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจยัสภาพการศึกษาต่อ  
1.1 ด้ าน ส ภ าพ แวดล้ อม ขอ ง

สถาบนัศึกษา  ควรมีการจดัส่ิงแวดลอ้มภายใน
สถาบันอย่างดี  ควรให้ความปลอดภัยต่อ
นักศึกษา ควรมีอาคารสถานท่ีกว้างขวาง 
สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะ
กบัการศึกษา 
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1.2 ดา้นเศรษฐกิจ ควรลดค่าใชจ่้าย
ในการเล่าเรียนให้ถูกกว่าน้ี เพื่อไม่กระทบต่อ
ฐานะการเงินของผูป้กครอง มหาวทิยาลยัเฉลิม
กาญจนา นครศรีธรรมราช ควรมีการจดัทุน
ประเภทต่างๆใหน้กัศึกษาอยา่งเพียงพอ 

1.3 ด้านสังคม  ควรเป็นสถาบนัท่ี
เป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา
มาแลว้ควรไดมี้ช่ือเสียง มีคุณภาพของสังคม 

1.4 ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้กครอง
ควรพิจารณาในการสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการเข้าศึกษาคนรู้จักแนะน า จากอาจารย์
แนะแนวเพื่อไดรั้บค าแนะน าท่ีถูกตอ้ง 

1.5 ด้ าน คุณ ภาพและ ช่ื อ เสี ยง
สถาบัน  ควรเป็นสถาบัน ท่ี มี การพัฒนา
เจริญกา้วหนา้ทางวิชาการอยูต่ลอดเวลา  ควรมี
ส่ือวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษาท่ี
ทนัสมยัและเพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษา ควรมี
ความยติุธรรมในการคดัเลือก และรับสมคัรเขา้
ศึกษาคุณภาพของผูส้อนในสถาบนั ควรเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัประเทศ 
  2.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ   

2.1 ด้านการแยกแยะตัวปัญหา 
นกัศึกษาควรรู้จกัคิดวา่ถา้ไม่ศึกษาต่อจะท าให้
หางานดีๆตอ้งท างานใชแ้รงงาน ไม่มีเกียรติใน
สั งคม  และ ถู ก เอ ารัด เอ าเป รี ยบ ได้ ง่ าย 
การศึกษาต่อแมจ้ะท าให้เสียเวลาหลายปีท าให้
ขาดรายไดจ้ากการท างาน เสียค่าใชจ่้ายมาก แต่
การเรียนก็เป็นส่ิงท่ีดี ท าให้มีความรู้เพิ่มข้ึน 
และหลงัจากเรียนจบแลว้จะมีหน้าท่ีการงานท่ี
ดีกวา่และท าใหมี้รายไดดี้กวา่คนท่ีไม่ศึกษาต่อ 

2.2 ดา้นการหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กับตัวปัญหา นักศึกษาควรรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกบัการเรียนต่อก่อนตดัสินใจสมคัรเรียน 
ควรรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัต่างๆ ท่ีเปิด
สอนระดบั ม.ปลายก่อนตดัสินใจสมคัรเรียน 

2.3 ด้านการประเมินค่าข่าวสาร   
นักศึกษาควรเปรียบเทียบ แยกแยะ วิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆเก่ียวกับการศึกษาต่อเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ขอ้มูลท่ีไดค้วรมีความมัน่ใจ
ในการตดัสินใจศึกษาต่อ 

2.4 ด้ านการก าหนดทางเลื อก   
นักศึกษาควรปฏิบัติตามแนวทางจากการ
วิเคราะห์ทางเลือกหลายๆทาง นักศึกษาควร
ทราบความถนัดของตนก่อนเลือกตัดสินใจ
ศึกษาต่อ 

2.5 ด้ าน ก าร เลื อ ก ท าง เลื อ ก   
นักศึกษาควรตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
สถาบันและเรียนตามความต้องการ ความ
เห ม าะส ม  ค ว าม ถ นั ด แ ล ะ ต าม ก าลั ง
ความสามารถของตนเอง  ก่ อนนักศึกษา
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อนกัศึกษาควรปรึกษาครู
ผู ้ปกครอง เพื่ อน พร้อมทั้ งพิ จารณาความ
ตอ้งการของตนเองประกอบการตดัสินใจ 

2.6 ด้ าน ก ารป ฏิ บั ติ ต าม ก าร
ตัดสินใจ  นักศึกษาควรน าข้อมูลท่ี ได้มา
พิจารณาความเหมาะสมกบัความตอ้งการและ
ความสามารถของตนเอง ควรด าเนินตามแผน
ท่ีวางไวด้้วยความตั้งใจเพื่อจะได้เขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัมหาวทิยาลยั  
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