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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษา
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา 
และการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัย  
ดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
ของนักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท าการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA และ การถดถอยพหุเชิง
เส้นตรง Multiple Liner Regression  
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 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี 
มีสถานภาพเป็นโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
มีประสบการณ์การท างาน 4-6 ปี ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับ
ปริญญาตรี อยูช่่วงระหว่าง 2.51-3.00 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
(MBA) มีแหล่งทุนการศึกษาที่ใช้ในการศึกษาต่อมาจาก เงินเก็บส่วนตวั และไดรั้บข่าวสารการรับ
สมัครจาก Internet/Website ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ 
รายได ้ประสบการณ์ในการท างาน หลกัสูตร ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโท ส่วนสถานภาพ อาชีพ เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA) ในระดบัปริญญาตรี รูปแบบการเรียน
แหล่งทุนการศึกษา แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในส่วนของ
ปัจจยัดา้นครอบครัว ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความพร้อมทางดา้นการเงินของ
ครอบครัว ปัจจยัดา้นการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง และปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ของครอบครัวต่อเดือน ส่วนปัจจยัทางดา้นการเงิน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่าหน่วยกิต 
ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหนังสือและอุปกรณ์ในการเรียน ค่าใช้จ่ายอื่น   ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน และปัจจยัดา้นระบบการช าระค่าเล่าเรียนไดห้ลากหลาย และในส่วนของปัจจัยดา้น
สถาบันการศึกษา ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ได้แก่  ทั้ งด้านภาพลักษณ์  ช่ือ เสียงของ
สถาบันการศึกษา ช่ือเสียงและความรู้ความสามารถของคณาจารย์ หลักสูตรและคุณภาพ ความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ที่
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลหลกัสูตร ขอ้มูลการรับสมคัร การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลหลกัสูตร ขอ้มูลการรับ
สมคัรไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ  ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลกัสูตร ช่วงเวลาในการเรียน สามารถ
ปรับเปลี่ยนได ้สถานที่จอดรถมีเพียงพอกบัความตอ้งการ 
 

ABSTRACT 
 
 Research Factors affecting the decision to study in the master's degree level.  Of graduate 
students Faculty of Commerce and Accountancy Thammasat University The objective is to study 
the general condition of personal factors. Family factors Financial factors Institutional factors And 
decision to study at the master's degree level Of graduate students Faculty of Commerce and 
Accountancy Thammasat University And to study personal factors Family factors Financial factors 
Institutional factors Influencing the decision to study at the master's degree level Of graduate 
students Faculty of Commerce and Accountancy Thammasat University The study was conducted 
from 300 samples using simple random sampling method.  In determining the sample size Use 



3 
 

questionnaires as tools for data collection The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test ANOVA, and multiple linear regression. 
 The study found that Most of the respondents are female.  Age between 25 -  30 years old, 
single status Professional employees of private companies With an average monthly income of 
20,001 -  30,000 baht with 4-6 years of work experience, educational level Most have GPA at the 
bachelor degree level.  Between 2. 51- 3. 00, most of the samples are studying in the Business 
Administration Program (MBA) .  There are sources of scholarships used in further studies from 
Personal savings And receive application news from Internet / Website The results of the hypothesis 
testing on personal factors showed that gender, age, income, work experience in the curriculum 
were different. Affecting the decision to study at the master's degree level. The career status, GPA 
at the bachelor degree level Different forms of study, sources of scholarships do not affect the 
decision to study at the master level. As for the family factors Overall, it is at the high level, which 
is the factors regarding the financial readiness of the family.  Factors of family support, relatives, 
and income and expenses of the family per month As for financial factors In general, it is at a high 
level, including credits, registration fees, education fees Fee for books and study materials Other 
expenses. Study expenses. And a variety of factors regarding tuition payment systems And for the 
educational institution factors In general, it is at a high level, including the image Reputation of 
institution Reputation and knowledge of faculty Curriculum and quality Readiness in teaching and 
learning management Location of educational institution Online communication channel with 
access to course information Application information Publicity of course information Admission 
information to various departments, duration of study throughout the course Study period Can be 
adjusted There are enough parking places to meet the needs. 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 
 ในสังคมปัจจุบนัที่มีความเจริญกา้วหนา้ และมีการเปลี่ยนแปลงในดา้นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยา่ง
รวดเร็วไม่ว่าจะในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และอื่น ๆ ดงันั้น ทุกประเทศจึงจ าเป็น
ที่ตอ้งเรียนรู้ ปรับตวั และเตรียมความพร้อมให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เคร่ืองมือที่ส าคญัที่
จะใชเ้ผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวก็คือ การศึกษาเพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคัญที่จะช่วยท าให้มนุษย์มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ รู้จกัแกปั้ญหา พึ่งพาตนเอง พฒันาตนเอง ชุมชน สังคม รู้จกัการประยุกต์ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ กลา้แสดงความคิดเห็น และพฒันาพ้ืนฐานทางความคิด สติปัญญา จิตใจ เพ่ือให้
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สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเป็นรากฐานของการพฒันาในทุก ๆ  
ดา้น อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ 
 การศึกษาในยุคสังคมปัจจุบันมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากต้องปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัยคุสมยัทั้งตวัหลกัสูตรการเรียนการสอน ความเหมาะสมของเน้ือหา ระยะเวลาที่เรียน 
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดจากผู้สอนไปยงันิสิต นักศึกษา เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้จริง  
ซ่ึงภาครัฐไดม้ีนโยบายสนับสนุนให้ประชากรมีความรู้ทางการศึกษาที่ดีเพื่อสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาประกอบอาชีพ และเป็นอีกกลไกหน่ึงที่ส าคญัในการลดความเหลื่อมล ้าทางสังคมของ
ประชากร ดังนั้น การศึกษาจึงได้ถูกปฏิรูปให้มีความทันสมัย ตรงกับวตัถุประสงค์ และความ
ตอ้งการที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งมาก  
 ปัจจุบนัน้ีมีสถาบนัการศึกษาจ านวนมากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ไดท้ าการเปิดการสอน
ในระดับปริญญาโทหลายสาขาวิชา นอกจากนั้นแลว้ยงัมีสถาบันการศึกษาต่างประเทศซ่ึงมีผูท้ี่
สนใจศึกษาต่อเป็นจ านวนมากเน่ืองมาจากใช้เวลาในการศึกษาน้อยกว่าในประเทศ ซ่ึงลว้นแลว้แต่
เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเพื่อความกา้วหน้าในอาชีพการงาน หาความรู้เพ่ิมเติม 
สร้างวิสัยทศัน์ และมุมมองที่กวา้งขวาง หรือตอ้งการความรู้ในวิเคราะห์ และประเมินผลขอ้มูลได้
อย่างลึกซ้ึงมากขั้น ดังนั้น การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
จึงเป็นอีกหนทางหน่ึงเพื่อที่จะช่วยให้สถาบนัการศึกษาและผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดท้ราบว่ามีปัจจยัใดบา้งที่
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท นอกจากน้ียงัไดท้ราบถึงส่ิงที่ผูศึ้กษาคาดหวงั
จากการศึกษา และความนิยมที่มีต่อสถาบนัการศึกษาที่เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาโท เพื่อให้สามารถน า
ผลการวิจยัน้ีไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ความสามารถในการ
แข่งขนัทางดา้นการศึกษาการเตรียมความพร้อมในดา้นเคร่ืองมือส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ  
รวมไปถึงการพฒันาความสามารถในการแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอื่น ๆ ไดอ้ีกดว้ย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านการเงิน 
ปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา และการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาโท 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้าน
สถาบนัการศึกษา ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษาปริญญาโท 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษา
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ที่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นครอบครัว มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษา
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

3. ปัจจยัดา้นการเงิน มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษา
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

4. ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา มีอิทธิพลกับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ านวน 1,078 คน (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2563) 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้าน
สถาบนัการศึกษา 
 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาโท  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ผูวิ้จยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ตลอดจนใชเ้ป็นพ้ืนฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 

2. ผลของการศึกษาวิจยัในดา้นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นการเงิน 
และปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท จะช่วยให้
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้เป็นแนวทางส่งเสริม พัฒนา และเป็นข้อมูลในการ
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ด าเนินการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงในการเรียนการสอน การบริหารจดัการ และ
การวางแผนการจดัท าหลกัสูตรระดบัปริญญาโทให้ตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษา และใช้เป็น
แนวทางการรับนักศึกษาระดบัปริญญาโทของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของนกัศึกษามากย่ิงขึ้น 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ 
ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการ
แบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัและสถิติที่วดัไดข้องประชากรที่
ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วฒันธรรมช่วยอธิบายถึง
ความคิดและความรู้สึกของกลุมเป้าหมายเท่านั้นขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและ 
มีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่าย ต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรดา้น
ประชากรศาสตร์ที่ส าคญั 

 Belch and Belch (2005 อา้งถึงใน อจัฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550) ในงานวิจยัน้ีศึกษาตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ และรายได ้โดยน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการพฤติกรรม
การตัดสินใจ และอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค ซ่ึงสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการ

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษาปริญญาโท 
คณะพา ณิชยศาสต ร์และก า รบัญ ชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปัจจยัดา้นครอบครัว 

ปัจจยัดา้นการเงิน 

ปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา 
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ก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือที่มีแนวโนม้สัมพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิดใน
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านครอบครัว 

ครอบครัว คือ หน่วยของสังคมที่เกิดจากชายหญิงมาอยู่รวมกนัโดยมีความสัมพนัธ์ทางเพศ
เป็นที่ยอมรับแก่สังคมดว้ยการสมรส มีบุตรของตนเองหรือบุตรบุญธรรมและร่วมกนัเลี้ยงดูโดยมี
การถ่ายทอดวฒันธรรมให้แก่สมาชิกที่เกิดขึ้ นใหม่ ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นสถาบันทางสังคม
สถาบนัแรกที่เก่ียวขอ้งกบัเด็กและมีหนา้ที่โดยตรงกบัเด็ก เด็กตอ้งให้เวลาอยู่ในครอบครัวนานนบั
สิบปีกว่าจะก้าวไปเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ครอบครัวจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการพฒันาเด็กอย่าง
แทจ้ริง  

ในการศึกษาของ ทวีรัสมิ์  ธนาคม (2518: 34) พบว่า  
1. ในแง่ชีววิทยาครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนที่เก่ียวพนักนัทางสายโลหิต เช่น สามีภรรยามี

บุตร บุตรเกิดจากอสุจิของบิดาผสมกบัไข่สุกของมารดา ฉะนั้น บิดามารดากบับุตรจึงเก่ียวพนักนั
ทางสายโลหิต แลว้แต่โครโมโซมและยีนที่บุตรไดรั้บจากทั้งบิดาและมารดา 

2. ในแง่กฎหมาย ชายหญิงจดทะเบียนสมรสกนั มีบุตรคนเหล่าน้ีเป็นครอบครัวเดียวกัน
ตามกฎหมาย บุตรมีสิทธิไดรั้บมรดกจากบิดามารดา ถา้ไม่มีบุตรผูสื้บสายโลหิตโดยตรงหรือจด
ทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม ก็นบัว่าเป็นครอบครัวเดียวกนัตามกฎหมาย 

3. ในแง่สังคม ครอบครัว หมายถึง กลุ่มที่รวมอยู่ในบ้านเดียวกัน อาจเก่ียวหรือไม่เก่ียว
พนัทางสายโลหิตหรือทางกฎหมาย แต่มีปฏิสัมพนัธ์กัน ให้ความรักและเอาใจใส่ต่อกันมีความ
ปรารถนาดีต่อกนั 

4. ในแง่สังคมวิทยาครอบครัว คือ สถาบนัพ้ืนฐานทางสังคมที่มีความส าคญัใกลชิ้ดกับการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพสถาบนัอื่น ๆ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านการเงิน 

Woodhall (1970) ไดร้วบรวมแนวคิดเร่ืององค์ประกอบตน้ทุนทางการศึกษาไวว่้า ตน้ทุน
ในการศึกษามิได้มีเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (money expenditure) เท่านั้นแต่ยงัหมายรวมถึง 
ค่าเสียโอกาสของสังคมและบุคคล ดงันั้น นอกจากตน้ทุนจะแบ่งออกเป็นตน้ทุนบุคคล (PrivateCost) 
และตน้ทุนสังคม (Social Cost) ดงัน้ี 
 1. ตน้ทุนสังคม คือ ตน้ทุนที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรส่วนรวมทั้งในส่วนที่เป็นตน้ทุนของ
ผูเ้รียนและส่วนของตน้ทุนของรัฐหรือสถาบนั 
 2. ตน้ทุนบุคคล คือ ตน้ทุนที่เกิดจากการใชท้รัพยากรส่วนตวัเพื่อการศึกษา ซ่ึงในการลงทุน
ในการศึกษาผูล้งทุนจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทั้ง ทางตรงและ ทางออ้ม  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา 
ในการวางแผนเพื่อบริหารหลกัสูตรในสถาบนัการอุดมศึกษาเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงที่มีผล

ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อและเลือกที่จะศึกษาในสถาบนัการศึกษาที่ เปิดท าการเรียนการสอนเป็น
อย่างมาก เบอร์ควิส (Bergquist H. William. 1981: 159) ได้น าเสนอตัวแปรต่าง ๆ รวม 6 ด้าน 
เพื่อช่วยให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถวางแผนบริหารหลกัสูตรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตวัแปรทั้ง  
6 ดา้นที่ไดเ้สนอแนวคิดไว ้เร่ิมจากดา้นที่ปรับเปลี่ยนไดง้่าย เพราะมีผลกระทบนอ้ยไปหาดา้นที่จะ
พฒันาหรือปรับเปลี่ยนได้ยาก ได้แก่ เวลา (time) สถานที่ (place) ทรัพยากร (resources) องค์กร 
(organization) กระบวนการ (procedures) และผลผลิต (outcome)  

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2540 : 231) การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกระหว่าง ทางเลือก
ซ่ึงคาดหวงัว่าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจจากปัญหาใดปัญหาหน่ึง แม้ว่าการตัดสินใจในการ
บริหารไม่ไดเ้ร่ิมตน้หรือส้ินสุดดว้ยการตดัสินใจ เพราะตอ้งมีการก าหนดปัญหาก่อนจึงจะตดัสินใจแล้ว
จึงนาไปปฏิบตัิ  
 วุฒิชยั จ านง (2540: 12) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการที่หลีกเลี่ยงไม่ไดแ้ละ
ในการจดัการนั้นการตดัสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบตัิงานทุก ๆ เร่ืองทุก ๆ กรณีเพื่อด าเนินการไปสู่
วตัถุประสงค์อาจมีเคร่ืองมือมาช่วยในการพินิจพิจารณามีเหตุผลส่วนตวั อารมณ์ความรักใคร่ชอบ
พอเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ 

ประชุม รอดประเสริฐ (2539 : 253) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการในการสร้าง 
ทางเลือกในการด าเนินงานใด ๆ ไวห้ลาย ๆ ทางแล้วพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินผล ทางเลือก
เหล่านั้น เพ่ือเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวเพ่ือน าไปด าเนินงาน 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
  
 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของนักศึกษา
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากร(Population) ที่ใชใ้นการ
วิจยัในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จ านวน 1,078 คน(มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2563) โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane,1976) ในการ
สุ่มตวัอย่าง ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 300 ตวัอย่าง และเลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากร
เป้าหมาย โดยจะเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) ในการเก็บ
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รวบรวมขอ้มูล ใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  1)  การวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
ประกอบดว้ย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics 
Analysis) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่มีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ประกอบด้วย การวิเคราะห์ 
Independent Samples T-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression)  
   

สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิเคราะห์พบว่า โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  
25 - 30 ปี สถานภาพโสด อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 4-6 ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี  
อยู่ช่วงระหว่าง 2.51-3.00 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
(MBA) ภาคพิเศษ มีแหล่งทุนการศึกษาจากเงินเก็บส่วนตวั และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการรับสมคัร
จาก Internet/Website  
 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัทางดา้นครอบครัว 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจยัทางดา้นครอบครัว พบว่า 
ปัจจัยด้านความพร้อมทางด้านการเงินของครอบครัว ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ  
พี่นอ้ง และปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของครอบครัวต่อเดือน มีระดบัความส าคญัมาก ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัทางดา้นการเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยทางดา้นการเงิน พบว่า ค่าหน่วยกิต ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าหนงัสือและอุปกรณ์ในการเรียน ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน และปัจจยั
ด้านระบบการช าระค่าเล่าเรียนได้หลากหลาย เป็นปัจจัยด้านการเงินที่มีระดับความส าคัญมาก 
ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อวิ เคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน
สถาบันการศึกษา มีระดับความส าคัญมากในทุกปัจจัย ทั้ งด้านภาพลักษณ์  ช่ือ เสียงของ
สถาบันการศึกษา ช่ือเสียงและความรู้ความสามารถของคณาจารย์ หลักสูตรและคุณภาพ  
ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน ที่ตั้งของสถาบนัการศึกษา ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ที่
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลหลกัสูตร ขอ้มูลการรับสมคัร การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลหลกัสูตร ขอ้มูลการรับ
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สมคัรไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ  ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลกัสูตร ช่วงเวลาในการเรียน สามารถ
ปรับเปลี่ยนได ้สถานที่จอดรถมีเพียงพอกบัความตอ้งการ ตามล าดบั  
 ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
ของนักศึกษาปริญญาโท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดแล้ว พบว่า  
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น เป็นปัจจัยที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด  
ปัจจยัที่มีระดบัความส าคญัรองลงมาในระดบัมาก คือ การท าให้มีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 
น าความรู้ที่ได้รับไปพฒันางานที่ท าอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอยู่ใน
ขอบเขตที่สามารถเข้าศึกษาได้ การได้รู้จักเพื่อนหลากหลายอาชีพ และหลาย ๆ หน่วยงานเพื่อ
แลกเปลี่ยน หลกัสูตรตรงกบัความสามารถและความถนัดของตนเอง การน าความรู้ไปใช้ประกอบ
อาชีพอิสระ การเป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นเกียรติให้แก่ครอบครัว การปรับเลื่อนต าแหน่ง/ 
ปรับฐานเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา  ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษาที่ตดัสินใจ
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ที่มีเพศ 
อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการท างาน หลกัสูตรที่ก  าลงัศึกษา และรูปแบบการเรียน 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ส่วนสถานภาพสมรส อาชีพ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดบั
ปริญญาตรี แหล่งทุนการศึกษา และแหล่งข่าวสารการรับสมคัร แตกต่างกนั มีการตดัสินใจศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาโท ที่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ผลการวิเคราะห์  พบว่า ปัจจยัดา้นครอบครัว
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  
 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัดา้นการเงินมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  
 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่  4  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้าน
สถาบนัการศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี มีสถานภาพโสด 

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีประสบการณ์

การท างาน 4-6 ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดบัปริญญาตรี อยู่ช่วงระหว่าง 2.51-3.00 ก าลงั
ศึกษาอยู่ในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ภาคพิเศษ มีแหล่งทุนการศึกษาจากเงินเก็บส่วนตวั และ

ได้รับข้อมูลข่าวสารการรับสมัครจาก Internet/Website ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นายชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ (2553) ไดวิ้จยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาโททางการบญัชี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง   

20 – 30 ปี ซ่ึงเป็นช่วงอายขุองผูท้ี่เร่ิมท างานและส่วนใหญ่เป็นโสด มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดบัปริญญา
ตรีระหว่าง 2.51 – 3.00 ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษทัเอกชน มีรายได้ระหว่าง  10,001 - 

20,000 บาท มีค่าใชจ่้ายในการศึกษามาจากการประกอบอาชีพของตนเองและทราบขอ้มูลการศึกษา
ต่อปริญญาโททางการบญัชีจากเวป็ไซต ์ 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัทางดา้นครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยทางดา้นครอบครัว พบว่า ปัจจัยด้านความพร้อม
ทางดา้นการเงินของครอบครัว ปัจจยัดา้นการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง และปัจจยัดา้น
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของครอบครัวต่อเดือน มีระดบัความส าคญัมาก ตามล าดบั ผลการศึกษามีความ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กิตติยา เพชรดี (2559) ไดวิ้จยัเร่ือง แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบั
ปริญญาของนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา พบว่า จากการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ในประเด็นให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านการสนับสนุนของ
ครอบครัว ไดรั้บค าแนะน าจากครอบครัว  

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัทางดา้นการเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยทางดา้นการเงิน พบว่า ค่าหน่วยกิต ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าหนังสือและอุปกรณ์ในการเรียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และ  
ปัจจยัดา้นระบบการช าระค่าเล่าเรียนไดห้ลากหลายเป็นปัจจยัดา้นการเงินที่มีระดบัความส าคัญมาก 
ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นางสาวภทัทิรา เวชพาณิชย ์(2555) ไดวิ้จยัเร่ือง 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโททางการบญัชีของนกัศึกษาปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโททางการบญัชี
นั้นมี 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัความคุม้ค่าของค่าหนังสือและอุปกรณ์ และปัจจยัความคุม้ค่าของค่าหน่วยกิต
และค่าลงทะเบียน 



12 
 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน
สถาบันการศึกษา มีระดับความส าคัญมากในทุกปัจจัย ทั้ งด้านภาพลักษณ์  ช่ือ เสียงของ
สถาบันการศึกษา ช่ือเสียงและความรู้ความสามารถของคณาจารย์ หลักสูตรและคุณภาพ  
ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน ที่ตั้งของสถาบนัการศึกษา ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร ตามล าดับ ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
นางสาวชวพร เกียรติก าพล (2556) ไดวิ้จยัเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า ปัจจัยที่ ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ได้แก่  ปัจจัยด้านช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยัและหลกัสูตรที่เปิดสอน ปัจจยัดา้นอาจารยผู์ส้อน ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
และการบริหารจดัการ  
 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่
ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ที่มีเพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการท างาน หลกัสูตรที่ก  าลงัศึกษา และรูปแบบ
การเรียน ที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาส่วนหน่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุดารา ดิษฐากรณ์ (2535) 
ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของขา้ราชการ ส านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า เพศหญิงตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทมากกว่าเพศชาย และลกัษณะงานไม่มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
เน่ืองจากลักษณะงานโดยส่วนใหญ่ของส านักงานปฏิรูปที่ดินอาจไม่ค่อยมีความแตกต่างอย่าง
ชดัเจนในแต่ละกอง 

ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานสมมติฐาน 2  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้าน

ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาโท  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการศึกษาส่วนหน่ึงมีความ

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธีรวรรณ วิริยะรัตนพร (2546) ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

ของบณัฑิตในการเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน 
พบว่า การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อ เน่ืองจาก

การศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูงถึงแมจ้ะท างานแลว้ก็อาจไม่เพียงพอ
ต่อค่าใชจ่้ายทั้งหมดที่ตนตอ้งใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรในช่วงเวลาที่เขา้รับการศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน สมมติฐาน 3 ปัจจยัดา้นการเงิน มีอิทธิพลกบัการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผลการศึกษาส่วนหน่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกนิษฐ์สิริ 

นฤพทัธ์ (2552) ศึกษาเก่ียวกบั การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ความพร้อม

ทางดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์ในทิศ ทางเดียวกนักบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท เพราะ

ไม่ว่าจะศึกษาต่อในสาขาวิชาใด ก็จะตอ้งใชจ่้ายเงินจ านวนมาก เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าเดิน ทาง ค่าอาหารและอื่น ๆ ตั้งแต่เร่ิมเขา้รับการศึกษาจนกระทัง่ส าเร็จการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานสมมติฐาน 4 ผลการวิเคราะห์  พบว่า ปัจจัยด้าน
สถาบนัการศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอดคล้องกับสมมติฐาน ผลการศึกษาส่วนหน่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนางสาวกนกวรรณ ตณัฑสิทธ์ิ (2559) ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของนักศึกษาปี
การศึกษา 2558 พบว่าช่ือเสียงและความรู้ความสามารถของคณาจารย ์หลกัสูตรที่เปิดสอนมีผลต่อ
การเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เน่ืองจาก คณาจารยท์ี่สอนใน
หลักสูตรนั้นเป็นผูม้ีความรู้ ความช านาญ ในสาขาที่ท าการสอน มีช่ือเสียง และประสบการณ์
ตลอดจนคุณวุฒิทางดา้นวิชาการ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารการรับสมัครจาก 

Internet/Website ดังนั้นทางโครงการปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีควรเน้นการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ ผ่านช่องทาง 

Internet/Website ให้มากขึ้น รวมถึงเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางอื่น ทั้งการจดังาน OPEN 
HOUSE MBA การติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รอบมหาวิทยาลัย  และการส่งจดหมาย

ประชาสัมพนัธ์ไปหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ขอ้มูลเขา้ถึงคนที่สนใจครอบคลุมมากขึ้น และถือเป็นกล

ยทุธ์การตลาดของโครงการ 
2. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษา ดงันั้น

ทางโครงการปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ควรท าแบบส ารวจความคิดเห็นของ
นกัศึกษา และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ เพื่อให้โครงการไดท้ราบถึงแง่มุมต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
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ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของโครงการ และน าขอ้มูลที่ไดไ้ปพฒันาการบริหาร และ
การปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนให้ชดัเจนและเขม้ขน้มากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
กบันักศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัสถาบนัการศึกษา ในการผลิตบณัฑิตที่มี
คุณภาพต่อไป 

3. จากผลการวิจยั พบว่า พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการเงินทุกปัจจยั 
ยกตวัอย่างเช่น ค่าหน่วยกิต ค่าลงทะเบียนค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหนังสือและอุปกรณ์ในการเรียน 
และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้เงินเก็บส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ดงันั้นทางโครงการปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ควรสร้างโครงการมอบ
ทุนการศึกษา เพื่ออุดหนุนการศึกษาให้กบัผูท้ี่สนใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้กบัผูท้ี่สนใจศึกษา
ต่อในระดบัปริญญาโท แต่ไม่มีปัจจยัดา้นการเงินเพียงพอ อีกทั้งยงัถือเป็นสร้างภาพลกัษณ์ และ
ช่ือเสียงให้กบัโครงการปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีอีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
  

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในลกัษณะ
การวิจยัเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการสังเกต หรือการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 
เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทในเชิงลึก เพื่อที่ไดจ้ะได้
น ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการที่แท้จริง
มากย่ิงขึ้น 

2.  การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาโท  คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ในภาคต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาที่สามารถครอบคลุมตัวอย่างประชากรทั้งประเทศที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทมากย่ิงขึ้น 
และควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัตวัอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของประชากร  
กลุ่มตวัอยา่งชดัเจนมากขึ้น 
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