
ชื่อเร่ืองการค้นคว้าแบบอิสระ      การตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโทของคน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค ์ดังนี ้  1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือศกึษาการตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบคุคล  3) เพ่ือศกึษาปัจจยัพืน้ฐาน ดา้นการเงิน ดา้นครอบครวั ดา้นสถาบนั และดา้นสงัคม ท่ีมีผล
ตอ่การตดัสินใจศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตัวอย่างในการคน้คว้าอิสระครัง้นี ้คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 399 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี      
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติ Independent 
Sample t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู ่โดยใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิตกิารถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศกึษาพบว่า ขอ้มลูปัจจยัทางประชากรศาสตร ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เพศหญิง อาย ุ41 ปี
ขึน้ไป อาชีพพนักงาน/ลูกจา้งบริษัท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 
ปัจจัยพืน้ฐาน พบว่า การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถาบันการศึกษา ด้านสังคม ด้านการเงิน และด้าน
ครอบครวัอยูใ่นระดบัการตดัสินใจมากท่ีสดุทกุดา้นตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของคน   
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกัน ส่งผลตอ่การตดัสินใจศึกษาตอ่ในระดบัปริญญาโทท่ีแตกตา่งกนั  ปัจจยัพืน้ฐาน ดา้น
การเงิน ดา้นครอบครวั ดา้นสถาบนั และดา้นสงัคม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโท 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research were  1) to study decision making to farther Master Degree in 
Bangkok.   2) to study factors affecting decision making in Bangkok.  3 )  to study factors including 
consists personal factor, basic factor, finance factor, family factor, educational institution and social 
factor.   

The sample used in this research were 399  people in Bangkok.  The questionnaire was used 
as a tool for data collection in this research then the collected data was analyzed in term of the 
frequency, percentage, mean and standard deviation and the hypothesis testing by Multiple 
Regression statistics.  The results of the hypothesis were tested by Independent Sample (t-test), One-
Way ANOVA (F-test), in case of significant different result was found, LSD would be used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

The results of the study showed that demographic data was found that most of the sample 
were female, aged higher than 41 years, company employee, bachelor’s degree, income more than 
30,000 baht. found that the factors influencing of the further Master Degrees study decision making in 
Bangkok were personal factor, basic factor, finance factor, family factor, educational institution and 
social factor.   

The results of hypothesis testing concluded that the demographic factor sex, age, occupation, 
educational qualification, and average monthly income, influence the decision to study master’s 
degree differently. Basic factor, finance factor, family factor, educational institution and social factor 
affecting decision making to farther master degree.   
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัมีการแข่งขนักนัสงูมาก เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัทัง้ท่ีเกิดจาก
ปัญหาภายในประเทศและตา่งประเทศ เช่น ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ตอ่การศกึษาอย่างรุนแรง 
ผลกระทบดงักล่าวมิไดส้่งผลแต่เฉพาะการแข่งขนักนัในตลาดสินคา้และบรกิารเท่านัน้ แตย่งัส่งผลต่อการแข่งขนั
ตลาดแรงงานในระดบัท่ีสูงมากขึน้ดว้ย จากเดิมบณัฑิตท่ีจบใหม่ในระดบัชัน้ปริญญาตรี  ลว้นเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน แต่ในปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ เน้นบุคคลท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเพิ่มมากขึ ้น               
เพ่ือตอบสนองการท างานเฉพาะดา้น  ซึ่งเน้นความช านาญและมีความรูใ้นแขวงวิชานั้นมากเป็นพิเศษ และ
นอกจากนัน้ยงัเป็นอีกเหตผุลหนึ่งท่ีท าใหบ้คุลากรในองคก์รนัน้ ๆ หนัมาสนใจศกึษาตอ่เพิ่มเติมในระดบัปริญญาโท 
เพ่ือเพิ่มชอ่งทางและโอกาสทางดา้นการงานในสายอาชีพนัน้ ๆ 
 การศึกษาระดบัปริญญาโทจะช่วยใหค้นเราสามารถดึงโอกาสหรือความสามารถส่วนลึกมาใชไ้ดอ้ย่าง
เต็มท่ี ช่วยพัฒนาความคิดของคนเราให้กว้างขึน้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือในสายตาบุคคลภายนอก      
การท่ีบคุคลนัน้ไดมี้โอกาสศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโทจะชว่ยใหมี้โอกาสประสบความส าเรจ็ไดม้ากขึน้  

การศกึษาไทยมีความไม่สอดคลอ้งกบัการหางานท าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นดา้นของปริมาณ ท่ีมกัจะ
ส่งเสริมการเรียนใหก้ับผูเ้รียนไดไ้ม่สมดุลกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพราะดว้ยภาคเอกชนท่ีตอ้งการ
แรงงานมากขึน้ แตก่ลบัพบวา่แรงงานสายอาชีพท่ีจ าเป็นนัน้ขาดแคลนเน่ืองจากว่ามีจ านวนนกัเรียนนอ้ยกวา่ท่ีควร
จะเป็น ส่วนในระดบัมหาวิทยาลัย ระบบการศึกษาพยายามผลักดนัใหผู้เ้รียนเขา้สู่ร ัว้มหาวิทยาลัยจ านวนมาก   
ทัง้ ๆ ท่ีภาคเอกชนไม่ไดข้าดแคลนบคุลากรในส่วนนีเ้ท่าไหรน่กั สิ่งนีท้  าใหผู้เ้รียนท่ีจบมา บางสว่นจึงหางานไดย้าก 
บางสว่นตอ้งท างานต ่ากวา่วฒุิท่ีตวัเองจบมา หรือไมก็่ท างานไมต่รงกบัสิ่งท่ีตวัเองเรียน 

นอกจากนีย้งัมีเรื่องของคณุภาพ ท่ีพบว่า พนกังานจบใหม่หลายคน มีระดบัทกัษะท่ีต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น     
ขาดการฝึกฝนทกัษะท่ีส าคญัตา่ง ๆ เช่น ทกัษะทางภาษา ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี และทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ 
ท่ี 21 ท าใหท้  างานไดไ้มเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงัของนายจา้ง 

การท่ีสถาบนัการศึกษาหลายแห่งมองท่ีเม็ดเงินท่ีจะไดร้บัจากการสมัครเรียนของผูเ้รียนมากกว่าท่ีจะ
ค านึงถึงศกัยภาพทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการรบัผูเ้รียนเกินอตัรา การเปิดคณะวิชาท่ีเป็นท่ี
ต้องการผู้เรียนโดยไม่ค  านึงถึงอัตราแรงงานท่ีเหมาะสม สิ่งเหล่านีท้  าให้เกิดบัณฑิตจ านวนมากในสายงาน           
ซึ่งบางครัง้ก็ไมมี่อตัราการจา้งงานท่ีเพียงพอ ซึ่งท าใหเ้กิดการวา่งงานมากขึน้  

ปัจจุบนัมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นมหาวิทยาลัยของรฐั มหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั มหาวิทยาลัย
เอกชน มหาวิทยาลยัเกิดใหม่ในกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฎ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ต่างก็เปิดสอน
หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาทัง้หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต ปรญิญาโท และปริญญาเอก เพ่ือแสดงศกัยภาพ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมากมายหลายสาขาวิชาทั้งในส่วนภูมิภาค และปรากฎการณ์ท่ีเด่นชัดคือการ
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ขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาจากส่วนกลางไปเปิดสอนในภูมิภาค และเปิดสอนในรูปแบบของศูนยก์ลาง
การศกึษาตามจงัหวดัตา่ง ๆ  
 ดังนั้น การศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท จึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยให้                
ผู้ท่ี เก่ียวข้องได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื ่อน าผลที่ไดจ้ากการวิจยันี ไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและพฒันาปรบัปรุงใหมี้
ประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
(1) เพ่ือศกึษาการตดัสินใจศกึษาต่อระดบัปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  (2) เพ่ือศกึษาการ

ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   (3) เพ่ือ
ศกึษาปัจจยัพืน้ฐานดา้นการเงิน ดา้นครอบครวั ดา้นสถาบนั และดา้นสงัคม ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบั
ปรญิญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

นิยามศัพท ์
1. การตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการเงิน หมายถึง สิ่งท่ีตอ้งใชจ้า่ยใน

การศกึษา เช่น คา่บ ารุงการศกึษา คา่หนว่ยกิต คา่ลงทะเบียน คา่หนงัสือและอปุกรณ ์คา่อาหาร และคา่ใชจ้่าย
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา่พาหนะเดนิทาง 

2. การตดัสินใจศกึษาต่อระดบัปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานครดา้นครอบครวั หมายถึง การช่วยเหลือ
หรือไดร้บัการสนับสนุน เช่น การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการศึกษา รายไดข้องครอบครวัต่อเดือน ความพรอ้ม
ทางดา้นการเงิน เชน่ มีเงินออม มีรายไดพ้ิเศษ 

3. การตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานครดา้นสถาบนัการศกึษา หมายถึง ความมี
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั ช่ือเสียงและความรูค้วามสามารถของคณาจารย ์ท่ีตัง้ของสถาบนักับการเดินทาง    
มาเรียน ความภาคภูมิใจในการสอบเขา้เรียนได ้หลกัสตูรท่ีเปิดสอน ความพรอ้มของหอ้งเรียนและอปุกรณก์าร
เรียนการสอนท่ีทันสมัย ทุนการศึกษา การศึกษาดงูานนอกสถานท่ีในประเทศต่างประเทศ การบริการขอ้มูล
ขา่วสารท่ีเป็นประโยชน ์  การบรกิารจดุเช่ือมตอ่อินเตอรเ์น็ตระบบไรส้ายภายในอาคารเรียน  

4. การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานครดา้นสังคม หมายถึง การไดร้บัการ
ยอมรบัจากสังคม เกียรติยศช่ือเสียง การเพิ่มวุฒิการศึกษาใหสู้งขึน้ ความก้าวหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ การไดร้บัความรูเ้พิ่มขึน้ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการวิจยัมีขอบเขตการวิจยั ดงัหวัขอ้ตอ่ไปนี ้
1. ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจัยการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร ในครัง้นี ้ไดท้  าการเลือกกลุม่ประชากรท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  
2. ขอบเขตดา้นตัวแปร ในการศึกษาวิจัยการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดก้ าหนดตวัแปรส าหรบัการศกึษาวิจยั ซึ่งประกอบไปดว้ย 
2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ท่ีไดก้ าหนดขึน้เพ่ือการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

2.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา 
ดา้นรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

2.1.2 ปัจจัยพื ้นฐาน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านครอบครวั ด้านสถาบันการศึกษา    
ดา้นสงัคม 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ท่ี ได้ก าหนดขึ ้น เพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ คือ          
การตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ผู้วิจัยไดน้  าแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย       

ท่ีเก่ียวข้องมาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท       
เพ่ือศกึษาวา่ปัจจยัใดท่ีมีความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาโท ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 
สมใจ หลา้นามวงค ์(2552) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

(ค.บ. 5 ปี) คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกเขา้
ศกึษาต่อหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ. 5 ปี) จ  าแนกตามเพศในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั สอดคลอ้งกับ 
อมัพา แก้วจงประสิทธ์ิ (2551) ศึกษาเก่ียวกับ แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงของ
นกัศกึษาวิทยาลยัเทคนิคชยันาท พบว่านกัศกึษาท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจงูใจในการศกึษาต่อระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ประศาสน์ ไสวงษ์ (2552) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาป ริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศ สถานภาพ และหลักสูตรท่ีเขา้ศึกษาต่อแตกต่างกัน มี
แรงจงูใจในการศกึษาตอ่ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร ไมแ่ตกตา่งกนั กนิษฐ์สิร ินฤพทัธ ์(2552) 
ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท กรณีศึกษา โครงการ
เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พบว่า เพศเป็นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจ

5 



ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโครงการเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตรไ์ม่แตกต่างกัน       
ซึ่งขดัแยง้กับงานวิจยัของ ศิริพร แซ่โคว้ (2551) พบว่า นักศึกษาสถาบนัการบินพลเรือนท่ีเพศแตกต่างกัน จะมี
แรงจูงใจในทุกดา้นต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นเดียวกันกบัผลการศึกษาของ สุทธานุช 
เจนโชติสวุรรณ (2555) พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั มีความแตกต่างกันในเรื่องการตดัสินใจเลือกศึกษาตอ่ของกลุ่ม
นกัเรียน 

 วรรณี สอนพานิช (2546) ศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพันธก์ับการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 
ของนักศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการวิทยาลัยในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา         
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกศกึษาตอ่ของนกัเรียน 
ซึ่งขดัแยง้กับงานวิจยัของก าธร ธรรมพิทกัษ์ (2541) พบว่าเกรดเฉล่ียมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนต่อในระดบั
อาชีวศึกษา เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของ ราศินีต ์แสนวงศ ์(2555) ท่ีพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน   
มีเหตุผลการตดัสินใจศึกษาต่อดา้นความสนใจและความถนัดดา้นลักษณะอาชีพและความมั่นคงแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ราศินีต ์แสนวงศ ์(2555) ศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลกับการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียนมธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 3 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า อาชีพของบิดามารดาต่างกัน         
มีเหตผุลการตดัสินใจศึกษาต่อทัง้ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความสนใจและความถนดั ดา้นการเงิน ดา้นอิทธิพล
ของบุคคล ดา้นลกัษณะอาชีพและความมั่นคง และดา้นเกรียติยศช่ือเสียง ไม่แตกต่างกัน  สอดคลอ้งกับ อมัพา 
แก้วจงประสิทธ์ิ (2551) ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคชยันาท พบว่า นกัศึกษาท่ีอาชีพของบิดามารดาหรือผูป้กครองตา่งกนั มีแรงจงูใจในการศกึษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สุทธานุช        
เจน โชติสุวรรณ (2555) ศึกษาเก่ียวกับ การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม พบว่า ความแตกตา่งของการตดัสินใจเลือกศกึษาตอ่จ าแนกตามอาชีพ
ของผูป้กครอง ไม่มีความแตกตา่งกันในการตดัสินใจเลือกศึกษาตอ่โดยรวม ดา้นงานสอน ดา้นบทบาทหนา้ท่ีของ
ครู ดา้นงานวิจัย/งานบริการ-วิชาการ ดา้นความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และโรงเรียนกับผู้ปกครอง    
ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสขุภาพอนามยั ซึ่งขดัแยง้กับงานวิจยัของ ศิริพร แซ่โคว้ (2551) 
ท่ีศกึษาเรื่องแรงจงูใจของนกัศึกษาท่ีตดัสินใจเขา้ศกึษาในสถาบนัการบินพลเรือน ซึ่งพบว่า นกัศกึษาสถาบนัการ
บินพลเรือนท่ีมีภูมิล  าเนาตา่งกันการศกึษาของผูป้กครอง อาชีพของผูป้กครอง และรายไดข้องผูป้กครองแตกตา่ง
กันจะมีแรงจูงใจในแต่ละดา้นต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของ    
อรฉาย บุนนาค (2550) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาภูมิศาสาตรข์องนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจและสังคมกับการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาภูมิศาสตร ์ดา้นอาชีพของบิดามารดาของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สุทธานุช เจน โชติสุวรรณ (2555) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ผลการวิจัย พบว่า ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือนไม่มีความแตกต่างกันในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ สอดคลอ้งกับ สิริลกัษณ ์
กลิ่นขจร (2551) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยในการเลือกเรียนหลักสูตรการศึกษาพิเศษในระดับปริญญาตรี คณะ      
ครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พบว่า เพศ อายุ สถานศึกษา สาขา อาชีพผู้ปกครอง และรายได ้            
มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัในการเลือกเรียนหลกัสตูรการศกึษาพิเศษในระดบัปรญิญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

ทรงกลด กลิ่นหอม (2546) ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์ับการตดัสินใจศึกษาต่อสายสามัญ
และสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2545 
กรณีศกึษา : โรงเรียนวดัอ่างแกว้ (จีบ ปานข า) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษา อาชีพ และ
รายไดข้องบิดามารดา มีความสมัพนัธก์ับการตดัสินใจศึกษาต่อสายสามญัและสายอาชีพของนกัเรียนอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งขดัแยง้กยังานวิจยัของ ราศินีต ์แสนวงศ ์(2555) ปัจจยัส่วนบคุคลกบัการตดัสินใจศกึษาตอ่
ของนกัเรียนมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 3 โรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแหง่ประเทศ ซึ่งพบวา่ รายไดข้องบดิา
มารดาตา่งกนั มีเหตผุลการตดัสินใจศกึษาตอ่ดา้นความสนใจและความถนดั ดา้นการเงิน ดา้นลกัษณะอาชีพและ
ความมั่นคง ด้านเกียรติยศช่ือเสียงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เช่นเดียวกันกับผล
การศึกษาของ ศิริพร แซ่โคว้ (2551) แรงจงูใจของนกัศึกษาท่ีตดัสินใจเขา้ศกึษาในสถาบนัการบินพลเรือน พบว่า
นักศึกษาสถาบันการบินพลเรือนท่ีมีภูมิล  าเนา การศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครองและรายไดข้อง
ผูป้กครองแตกตา่งกนั มีแรงจงูใจแตล่ะดา้นตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านการเงิน 
กษิษฐ์สิริ นฤพัทธ์ (2552) ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท กรณีศึกษา : โครงการเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ คณะเศรษฐศาสตรม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์พบว่า     
ความพรอ้มทางดา้นการเงินมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักับการตดัสินใจศึกษาตอ่ระดบัปริญญาโท เพราะ  
ไม่ว่าศึกษาต่อในสาขาวิชาใดก็จะตอ้งใชจ้่ายเงินจ านวนมากเช่น ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าเดินทาง 
คา่อาหารและอ่ืน ๆ ตัง้แตเ่ริ่มเขา้รบัการศกึษาจนกระทั่งส าเร็จการศกึษาตลอดหลกัสตูรซึ่งสอดคลอ้งกบั ทรงกรด 
กลิ่นหอม (2546) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจศกึษาตอ่สายสามญัและสายอาชีพของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2545 กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดอ่างแก้ว   
(จีบ ปานข า) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่าคา่ใชจ้่ายในการศกึษามีความสมัพนัธก์ับการตดัสินใจศกึษา
ต่อสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจจัยชนินทร ์               
เลิศประภากรณ์ (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโททางการบญัชีพ พบว่า   
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าลงทะเบียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการตดัสินใจ
ศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโท 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านครอบครัว 
วราภรณ ์ผ่องสุวรรณ  (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท

ของคณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์พบว่า รายไดข้องครอบครวัต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท เน่ืองจากว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ประกอบอาชีพอยู่แลว้ จึงไม่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อรายไดข้องครอบครวั และการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายจากครอบครวัไม่มีความสมัพนัธก์ับการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เน่ืองจากลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษามีความแตกต่างกัน เช่นกลุ่ม              
ของขา้ราชการซึ่งท างานมานานมกัจะไม่มีปัญหาทางดา้นการเงินและไม่มีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายจากครอบครัว ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจัยของทรงกลด กลิ่ นหอม (2546) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัย                        
ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจศึกษาต่อสายสามยัและสายอาชีพของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2545 กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานข า) เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร พบวา่รายไดข้องบดิามารดา มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจศกึษาตอ่สายสามญัและสายอาชีพ
ของนกัเรียนอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกนักบัผลการศกึษาของสภุา ซูกลู (2550) เรื่องปัจจยัท่ีส่งผลตอ่
การเลือกเรียน MINI ENGLISH PROGRAMME  ของนกัเรียนระดบัช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนราชวินิตบางแกว้ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์ับการเลือกเรียน  MINI ENGLISH PROGRAMME  
ของนักเรียน ระดบัช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนราชวินิตบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ มี 1 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
การสนบัสนนุของผูป้กครองท่ีมีตอ่นกัเรียน 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านสถาบันการศึกษา 
อมัพา แกว้จงประสิทธ์ิ (2551) ศกึษาเก่ียวกบัแรงจงูใจในการศกึษาตอ่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู

ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท พบว่า นักศึกษาท่ีมี เพศต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูของนกัศกึษาวิทยาลยัเทคนิคชยันาท ดา้นเหตผุลสว่นตวั ดา้นการสนบัสนนุของผูอ่ื้น 
ดา้นคณุลกัษณะของสถาบนั และดา้นการประกอบอาชีพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ซึ่งสอดคลอ้งกับ วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทของคณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์พบว่า ความมี ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ความรู ้
ความสามารถของอาจารย์ การไม่ก าหนดเกรดเฉล่ียนในการสมัครสอบ และความภูมิใจในการสอบเข้า
มหาวิทยาลยัไดมี้ความสมัพนัธในทิศทางเดียวกันกบัการตดัสินใจในระดบัรปริญญาโทอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างคิดว่าเม่ือไดเ้ขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง อาจารยท่ี์มีความรูค้วามสามารถ     
จะท าใหต้นสามารถพฒันาความรูค้วามสามารถของตนใหดี้ยิ่งขึน้ สามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัมาใชป้ระโยชนใ์นการ
ท างานเช่นเดียวกับผลการศึกษาของ พรพรรณ ยาใจ (2550) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่ อการ
ตัดสิน ใจของนักศึกษาต่างชาติ ในการเข้ามาเป็นนักศึกษาแลกเป ล่ียนในประเทศไทย กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พบว่าปัจจยัทางดา้นภาพลักษณข์องสถาบนั ปัจจยัดา้นค่าใชจ้่ายในการศึกษา และ
ปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณข์องสถาบนั ปัจจยัดา้นคา่ใชจ้า่ยในการศกึษา และปัจจยัดา้นท าเลท่ีตัง้มีความสมัพนัธ์
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และกวิยา เนาวประที (2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับ   
ความพึงพอใจของนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญ ชี  คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญ ชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อโครงการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
เวลาเรียน ปัจจัยดา้นการใหเ้วลา และความเอาใจใส่ของอาจารยผ์ูส้อน ปัจจยัดา้นความสามารถของอาจารย์
ผูส้อน ปัจจัยดา้นการวัดและการประเมินผล ปัจจัยดา้นกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ปัจจัยดา้นแหล่ง
อ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย และปัจจัยดา้นหลักสูตร ส่วนการศึกษาเก่ียวกับความตอ้งการของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อโครงการนัน้ พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะไปทศันศึกษาดงูานต่างประเทศมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ความตอ้งการใหมี้ท่ีจอดรถในปริมาณท่ีเพียงพอ และความตอ้งการอาหารเย็นและ coffee break 
การบรกิารจดัหางาน และบรกิารจดัหางาน และระยะเวลาในการปิดภาคเรียนท่ีเหมาะสมตามล าดบั  ซึ่งขดัแยง้กบั 
ประลัดดา ไถ้เงิน (2550) ท่ีศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสาขาอ่ืนต่อการศึกษา
โครงการนิติศาสตรภ์าคบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจันทร ์พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่านิยมว่า
การศึกษาต่อโครงการนิติศาสตรภ์าคบัณฑิตท าให้ตนเองเป็นท่ียอมรบัจากสังคมมากขึน้ ล  ากัดบแรงจูงใจใน
การศึกษาจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ แรงจงูใจของบุคคลทางสงัคม การยอมรบัในช่ือเสียงของสถาบนั การยอมรบั
จากบคุคลอ่ืนภายหลงัจากส าเร็จการศกึษา การยอมรบัดา้นการศกึษาดา้นนิติศาสตร ์ภาระงานท่ีแตกตา่งกนัเป็น
ปัจจยัส าคญัท าใหน้กัศกึษามีแรงจงูใจในการศกึษาตอ่ทกุดา้นแตกตา่งกนั 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านสังคม  
ปัญญา บุญเลิศล า้ (2547) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้นเกียรติยศช่ือเสียง
ของวิชาชีพและสถาบัน ดา้นความคาดหวังในการศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และดา้น     
ความคาดหวงัในการประกอบอาชีพและรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจในระดบัมากสอดคลอ้งกับ 
บญุธรรม มณฑล (2550) ศกึษาเรื่อง ความตอ้งการศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาคณิตศาสตรศ์กึษา พบว่า ความตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท เพ่ือเพิ่มความรู ้และเพิ่มวฒุิการศึกษา  
กษิษฐ์สิร ินฤพทัธ ์(2552) ศกึษาเก่ียวกบัการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโท 
กรณีศึกษา : โครงการเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ คณะเศรษฐศาสตรม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พบว่า ปัจจยัทางดา้น
สังคม เช่น ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การเพิ่มวุฒิการศึกษาใหสู้งขึน้    
การมีความรู้เพิ่มเติม ได้รับความรู้ใหม่ ๆ การเปล่ียนอาชีพใหม่ น าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนางานท่ีท าเพ่ือ             
เพิ่มประสิทธิภาพ การยอมรบัในสังคม การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน ตอ้งการปรบัตัวให้ทันกับสังคม                
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและเกียรติยศช่ือเสียงมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติกล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างยิ่งมีความคาดหวงัท่ีจะไดร้บัปัจจยัทางสงัคมมาก ก็จะยิ่งส่งผลต่อการ
ตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทมากขึน้ ซึ่งขดัแยง้กบั สมใจ หลา้นามวงค ์(2552) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ
เลือกเขา้ศกึษาตอ่หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ. 5 ปี) คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย ผลการวิจยั 
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พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ดา้นสังคมและ
เศรษฐกิจมีความแตกตา่งกนัเชน่เดียวกบัผลการศกึษาของ ประศาสน ์ไสวงษ ์(2552) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัแรงจงูใจใน
การศกึษาตอ่ระดบัมหาบณัฑิตของนกัศกึษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร พบวา่นกัศกึษาปรญิญาโท
ท่ีมีอายตุา่งกนั มีแรงจงูใจในการศกึษาตอ่ระดบัมหาบณัฑิตดา้นการประกอบอาชีพ และด้านสงัคมและเศรษฐกิจ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

สมมุตฐิานในการวิจัย 
จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท าใหผู้ว้ิจยัสามารถก าหนดกรอบแนวคดิ เพ่ือใชส้  าหรบัการวิจยั 

เรื่อง การตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัง้สมมตฐิานไว ้ดงันี ้
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา และ            

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกันท าใหก้ารตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นครอบครวั ดา้นสถาบนัการศึกษา และดา้นสงัคม     
ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

              ตวัแปรอิสระ (X)                                         ตวัแปรตาม (Y) 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 
 

 
 

ปัจจยัสว่นบคุคล 
1. ดา้นเพศ 
2. ดา้นอาย ุ
3. ดา้นอาชีพ 
4. ดา้นระดบัการศกึษา 
5. ดา้นรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

 

การตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโท
ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัพืน้ฐาน 
1. ดา้นการเงิน 
2. ดา้นครอบครวั 
3. ดา้นสถาบนัการศกึษา 
4. ดา้นสงัคม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การค้นคว้าอิสระเป็นแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) โดยเป็นการค้นคว้าอิสระท่ี มี
การศึกษาสภาพต่าง ๆ ตามท่ีเป็นอยู่โดยไม่มีการจัดการควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนามแบบ 
วิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพียงครัง้เดียว     
โดยใช้เครื่องมือการคน้ควา้อิสระเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ        
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS 
 ประชากรท่ีใชใ้นการคน้ควา้อิสระ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใชส้ตูรการค านวณกลุ่มตวัอย่าง
ไม่ทราบจ านวนประชากร โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane จ านวนขนาดของกลุ่มตวัอย่าง   
ท่ีจะตอ้งท าการศกึษานัน้อยูท่ี่จ  านวน 399 คน โดยใชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก 
 เครื่องมือท่ีใชใ้นการคน้ควา้อิสระ ใชแ้บบสอบถามปลายปิด คือ มีตวัเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
เลือกตอบ และไดใ้ชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด คือ การเขียนตอบโดยเปิดโอกาสใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดง
ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ โดยแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะของประชากร 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ในส่วนนีจ้ะเป็นค าถามปลายปิด ก าหนดให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัพืน้ฐานท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นครอบครวั ดา้นสถาบนั และดา้นสงัคม มีจ านวนค าถามทัง้หมด 17 ขอ้ 
ในส่วนนีจ้ะเป็นค าถามปลายปิด ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ก าหนดให ้5 = 
ระดับความส าคัญมากท่ีสุด, 4 = ระดับความส าคัญมาก, 3 = ระดับความส าคัญปานกลาง, 2 = ระดับ
ความส าคญันอ้ย, 1 = ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสดุ  

สว่นท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน
ค าถาม 3 ขอ้ ในส่วนนีจ้ะเป็นค าถามปลายปิด ก าหนดใหผู้้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 
ก าหนดให ้5 = ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด, 4 = ระดบัความส าคญัมาก, 3 = ระดบัความส าคญัปานกลาง, 2 = 
ระดบัความส าคญันอ้ย, 1 = ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสดุ  

สว่นท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิดเป็นขอ้เสนอแนะในการตดัสินใจศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโทของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร ทา่นไดพ้ิจารณาจากอะไรบา้ง จ านวน 1 ขอ้ 
ช่วงเกณฑค์ะแนนเฉล่ียการตดัสินใจ ก าหนด 4.21 – 5.00 = ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด, 3.41 – 4.20 = ระดบั
การตดัสินใจมาก, 2.61 – 3.40 = ระดบัการตดัสินใจปานกลาง, 1.81 – 2.60 = ระดบัการตดัสินใจนอ้ย,  1.00 – 
1.80 = ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสดุ   
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เทคนิคการวิเคราะหข้์อมูล (สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล) 
 เม่ือรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยัน าขอ้มลูท่ีไดม้าประกอบผลดว้ยการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 

1. วิเคราะหข์อ้มลูสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
1.1 ใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะหต์ัวแปรท่ีมีระดับการวัด

เชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบคุคล ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศกึษา และดา้นรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 

1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตวัแปรท่ีมีระดบัการ
วดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัพืน้ฐาน ประกอบดว้ย ดา้นการเงิน ดา้นครอบครวั ดา้นสถาบนั ดา้นสงัคม  และการ
ตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. วิเคราะหข์อ้มลูสถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistic)  (สถิตอิา้งอิง) ใชว้ิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 
1.1 เพ่ือศึกษาการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัย         

สว่นบคุคล ดา้นเพศ วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิต ิIndependent Sample t-test   
1.2 เพ่ือศึกษาการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัย          

ส่วนบุคคล โดยจ าแนกตาม ดา้นอายุ ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบ
เป็นรายคู ่โดยการใชว้ิธีของ LSD   

2.3 เพ่ือศกึษาปัจจยัพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นครอบครวั ดา้นสถาบนัการศกึษา และดา้นสงัคม 
มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติถดถอย
พหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
ระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด คือ         
ดา้นสถาบนัการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นการเงิน  และดา้นครอบครวั ตามล าดบั 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศกึษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน สามารถ
สรุปการวิจยัไดคื้อ ปัจจยัสว่นบคุคลของคนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา และรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน ตา่งกนั ท าใหก้ารตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท โดยภาพรวมตา่งกนั 

3.  ผลการวิเคราะหปั์จจัยพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นครอบครวั ดา้นสถาบันการศึกษา และดา้น
สงัคม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจยัได้
ดงันี ้
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 3.1 ปัจจยัพืน้ฐาน ดา้นการเงิน ดา้นครอบครวั ดา้นสถาบนัการศกึษา มีผลต่อการตดัสินใจศกึษาต่อ
ระดบัปรญิญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.2 ปัจจัยพื ้นฐาน ด้านสังคม ไม่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคนในเขต
กรุงเทพมหานครเพราะท่ีผา่นมาเกิดโรคระบาดก็ยงัสามารถใชว้ิธีการเรียนการสอนผ่านทางระบบทางไกลได ้

 
สรุปและอภปิรายผล 

 ผลการวิจัยการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตาม
วตัถปุระสงคไ์ดด้งัตอ่ไปนี ้

1. ผลการศกึษาการตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก โดยส่วนใหญ่ ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าการเปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสียในการ
ตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิพยว์ลัย ์สีจนัทร ์(2548) กล่าวว่า การตดัสินใจ 
หมายถึง การเลือกทางเลือกมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา หรืออาจกล่าวไดว้่าการตดัสินใจจะเกิดขึน้มาไดต้อ้ง
มีทางเลือกหลาย ๆ ทางเกิดขึน้ก่อนจากนัน้จึงน าทางเลือกเหล่านัน้มาพิจารณาเปรียบเทียบกันจนไดท้างเลือก       
ท่ีเหมาะสมท่ีสดุแลว้จงึน าแนวทางท่ีเลือกนัน้มาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาตอ่ไป 

2. ผลการศกึษาการตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทของคนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบคุคล ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศกึษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยภาพรวม
ต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคน                 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปีขึน้ไป อาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษัท มีระดบัการศึกษา
ปรญิญาตรี รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท  
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 
 จากผลวิจยัครัง้นี ้มีขอ้เสนอแนะในการวิจยั เพ่ือใหเ้ป็นประโยชนแ์ละเป็นแนวทางแก่องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการตดัสินใจศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทท่ีมีผลตอ่คนในเขตกรุงเทพมหานคร คนส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกศึกษา
ตอ่ระดบัปริญญาโทโดยพิจารณาในดา้นสถาบนัการศกึษา จากผลการวิจยัมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ สถาบนัการศกึษา
จึงควรตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของคนท่ีจะเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท แต่ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ             
ท่ีสนบัสนนุก็มีผลตอ่การการตดัสินใจศึกษาตอ่ระดบัปริญญาโท ทัง้ทางดา้นสงัคมสภาพแวดลอ้มท่ีควบคมุไม่ได้
เช่นโรคระบาดโควิด-19 สถาบนัการศกึษาควรจะจงูใจในดา้นความปลอดภยั มีมาตราการควบคมุท าใหเ้กิดความ
มั่นใจ, ดา้นการเงิน สถาบนัการศึกษาควรเนน้การใหทุ้นการศกึษาใหม้ากขึน้ และดา้นครอบครวัก็มีความส าคญั
เชน่กนัครอบครวัตอ้งเขา้ใจและสนบัสนนุก าจดัอปุสรรคปัญหาภายในครอบครวัท่ีอาจเป็นผลตอ่การเขา้ศกึษาตอ่ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ควรมีการศกึษากลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม หรือศกึษาเปรียบเทียบกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะพืน้ท่ี หรือ
ศึกษาเปรียบเทียบตามสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึง การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสภาพแวดลอ้มและสถานการณต์า่ง ๆ วา่มีพฤตกิรรมการตดัสินใจตา่งกนัในลกัษณะใดบา้ง 
 2. ควรเพิ่มเครื่องมือในการศกึษาวิจยัใหก้วา้งขึน้นอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น การสมัภาษณ ์เป็นตน้ 
เพ่ือใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีเป็นเชิงคณุภาพเพิ่มมากขึน้ 
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