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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการสนับสนุน ปัจจัยด้านการ

ประกอบอาชีพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษา

ต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ ปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร 

คำสำคัญ:  การตัดสินใจ; ปริญญาโท; ศึกษาต่อ 

ABSTRACT 

  The objectives of this research were (1) to study of the further Master Degrees study 

decision making in Bangkok (2) to study factors influencing of the further Master Degrees 

study decision making in Bangkok. The factors influencing was consists of Personal factor, 
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Support factor, Occupation factor, Economic and Social factor and Educational 

institution/Course factor. The sample used in this research is 400 people in Bangkok. The 

questionnaire was used as a tool for data collecting 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 test found 

that the factors influencing of the further Master Degrees study decision making in Bangkok 

were Personal factor, Occupation factor, Economic and Social factor and Educational 

institution/Course factor. 

Keywords: Decision Making; Master Degrees; Further Study 

บทนำ 

 การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยมีปัจจัยเก้ือหนุน

ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทำให้ผู้ศึกษามีองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มีความสามารถในการรู้จัก

คิดรู้จักแก้ไขปัญหา เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นได้ ความรู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สามารถเรียนรู้

ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีที่สิ้นสุด  

 ปัจจุบันการศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาบุคคลให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบ 

โดยเฉพาะในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายคนต้องเผชิญกับการแข่งขันที่

สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับมืออยู่เสมอ การศึกษาจึงเป็น

กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถพัฒนาคุณภาพให้ดำรงอยู่ในสังคมได้ อีกทั้งการมีโอกาสได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนั้น

ย่อมเป็นแนวทางไปสู่ความก้าวหน้า ข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการด้าน

สถิติการศึกษา ข้อมูลล่าสุด ณ 2559 – 2561 พบจำนวนบุคคลที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมีจำนวนลดลง 

แต่หากคิดโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.1 ตามสัดส่วนของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศของแต่ละปนีั้น ๆ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการศึกษาในระดับปริญญาโทยังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้เพียง

แค่ทำให้มีความรู้เฉพาะทางแต่ยังช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบแบบ

แผนและมีลำดับขั้นตอน มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะการจัดการเวลา รวมถึงทักษะการจัดการโครงการ

ต่าง ๆ 

 ดังนั้น การตัดสินใจเรียนในระดับปริญญาโทจึงเป็นเรื ่องยากและเป็นสิ่งสำคัญที่จะประเมินถึง

โอกาสในอนาคตที่แต่ละคนซึ่งอาจมีปัจจัยแตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้เห็นถึงปัจจัยที่

ส่งผลต่อการศึกษา และยังเป็นประโยชน์แก่ผู้วางแผนการศึกษาในระดับปริญญาโทต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการสนับสนุน ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที ่อาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานครเนื ่องจาก

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและมีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของการปกครอง 

และมีความหลากหลายในรูปแบบของการดำเนินชีวิต กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 400 ตัวอย่าง 

2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ

บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดด้วย ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการสนับสนุน 

ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการสนับสนุน ปัจจัยด้านการ

ประกอบอาชีพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร 

2. ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการสนับสนุน ปัจจัยด้านการประกอบ

อาชีพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร  ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

บททวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง สามารถแยกปัจจัยที่นำมาศึกษาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว 
 จิราภรณ์ ไหวดี (2542) อ้างใน ขุนทอง อินทรย์ไทย อ้างใน สายชล บุญน่วม (2555, หน้า 11) 

กล่าวไว้ว่า การศึกษาในระดับปริญญาโทได้มีผู้นิยมเข้าศึกษาต่อกันมากขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลที่สำคัญใน

การเรียนต่อคือค่านิยมในปริญญา การได้รับปริญญาขั้นสูงจะมีประโยชน์ในการทำงาน ลักษณะงานบางอย่าง

ไม่ได้ขึ ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ คนที่มีปริญญาสูงเท่านั้นที่จะสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ในบาง
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ตำแหน่ง และยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น เรียนจบปริญญาตรีแล้วยังหางานทำไม่ได้จึงเรียนต่อในระดับปริญญาโท  

การเรียนปริญญาโทเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดสอน

ปริญญาโทหลังเลิกงาน จึงมีผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในการศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก  

 สุขนิตย์ จันทร์ตรี (2544) อ้างใน กนกวรรณ สุวรรณที , สุนิสา นาคะเต (2555, หน้า 27) ได้ศึกษา

เรื่องแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทระบบพิเศษของนิสิตศูนย์การพัฒนาการศึกษาอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยสารคาม ได้ศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่ออยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า 

ด้านที่มีแรงจูงใจสูงที่สุดคือ ด้านการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านสังคม ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการ

จัดบริการการศึกษา  

 พรรณพนัช จันหา, อัจฉริยา ปราบอริพ่าย (2558) กล่าวไว้ว่า ความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปรียบเทียบความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า กลุ ่มต ัวอย่างมีความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากเหตุผลในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก

ด้าน ด้านเหตุผลส่วนตัว เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือเมื่อสำเร็จ

การศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

 สมฤทัย ไทยนิยม (2556, หน้า 4) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ

ข้าราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งพบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโทภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้าน

คุณภาพงาน ด้านความก้าวหน้าในงานและรายได้ และด้านการย้ายหรือเปลี่ยนสายงาน และได้ให้นิยามศัพท์ 

การพัฒนาตนเอง หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่ข้าราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญของตนเองให้มีมากขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการ

ดำเนินชีวิตและการทำงาน 

 กิตติยา เพชรดี (2559, หน้า 42) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิต

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ด้านเหตผุล

ส่วนตัว ผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลที่เลือกศึกษาต่อ ได้แก่ วุฒิการศึกษา , เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์, หาความรู้

เพิ่มเติม, เป็นคณะที่มีมาตรฐาน, สิ่งที่ตัวเองชอบ, อาจารย์ที่มีความรู้, รายวิชามีความน่าสนใจ, ประยุกต์ใน

การทำงาน  

 ดังนั้น จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุป ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล 

หมายถึง เหตุผลของแต่ละบุคคลที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประกอบการตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อ ในด้านของการ

พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นจากการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ การใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์จากการเรียนจบปริญญาตรีแล้วยังหางานทำไม่ได้จึงเรียนต่อในระดับปริญญาโท รวมถึงอยาก

ได้ชื่อว่าเป็นผู้จบปริญญาโท 
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ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
 ทิพย์พรรณ นพวงศ์ณ อยุธยา (2526) อ้างใน กนกวรรณ สุวรรณที , สุนิสา นาคะเต (2555, หน้า 

18) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยในการศึกษาของบุคคล ในแต่ละระดับจะแตกต่างกันไปตามวัย ฐานะ และโอกาส อาจ

เริ่มมองเห็นแนวทางชีวิตเห็นได้จากบุคคลรอบข้าง จะเรียนในสาขาที่หางานทำได้ง่ายมีรายได้ดี โดยไม่

คำนึงถึงความสามารถของผู้เรียน ในเรื่องการสนับสนุนของครอบครัวถ้าครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี

มักจะพยายามส่งเสียบุตรหลานให้ได้เรียนจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเอ้ืออำนวยให้เรียนได้ ส่วนครอบครัวใดที่

มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่อาจส่งบุตรหลานให้เรียนถึงระดับอุดมศึกษาได้ก็จำเป็นต้องให้ออกไปประกอบ

อาชีพช่วยเหลือครอบครัวก่อน  

 เจนจิราบัวขาว (2549) อ้างใน รัชตนันท์ หมั่นมานะ, รุจภา แพ่งเกสร (2557) กล่าวไว้ว่า บุคคลใน

ครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุด ต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการ ซื้อสินค้าของแต่ละครอบครัว  

 พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (บัวศรี)* (2557) กล่าวไว้ว่า ด้านความต้องการของผู้ปกครอง พบว่า ความ

คิดเห็นของนิสิตในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองต้องดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นักศึกษาจึง

ต้องคำนึงถึงความสะดวกและความต้องการของผู้ปกครองด้วย ในการที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง  

 ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560, หน้า 9) กล่าวไว้ว่า อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน หมายถึง เพื่อนเป็นส่วนหนึ่ง

ในการตัดสินใจเนื่องจากเพื่อนสนิทเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกทั้งเพื่อนส่วนใหญ่เลือกเข้าเรียนต่อเป็น

จำนวนมากเนื่องจากมีความนิยมในมหาวิทยาลัย และอิทธิพลจากครอบครัว หมายถึง บุคคลในครอบครัว

เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ เนื่องจากบุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงแนะนำ

ให้เลือกเรียนเนื่องจาก สามารถส่งเสียให้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้  

 กิตติยา เพชรดี (2559, หน้า 41-42) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิต

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ด้านการ

สนับสนุนของผู้อื่นของผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลมาจาก  (1) ด้านการสนับสนุนของครอบครัว (2) ด้านการ

สนับสนุนอาจารย์  (3) ตนเอง (4) รุ่นพี่ที่บริษัท  

 ดังนั้น จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุป ปัจจัยด้านกา รสนับสนุน 

หมายถึง การตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างที่มีส่วนในการตัดสนิใจ 

ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน และตนเอง 

ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ 
 ปัณชิกา  ลับเหลี่ยม, ธนพรรณ  ทองโพธิ์ใหญ่ (2562) กล่าวไว้ว่า ความคาดหวังจากการศึกษาต่อ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตของนักบัญชีในจังหวัดขอนแก่นผลการวิจัย พบว่า นักบัญชีมีความคาดหวังว่าเมื่อ

สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแล้วจะได้รับรายได้ที่ได้รับจากการทำงานต่อเดือนจะเพิ่มมาก
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ขึ้น รองลงมาคือ  ได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น  มีโอกาสได้รับเลือกเข้าทำงานในสถานประกอบการอ่ืน

เพิ่มข้ึน  

 ปฐม นิคมานนท์ (2528) อ้างใน สายชล บุญน่วม, (2555, หน้า 12) กล่าวไว้ว่า เหตุจูงใจให้ผู้ใหญ่

เข้ามาเรียนเหตุหนึ ่งคือเหตุจูงใจด้านอาชีพ (Vocational Motives) เป็นเหตุที ่สำคัญและชัดเจนที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่วัยต้นหรือคนหนุ่มสาว เข้าเรียนเพราะต้องการพัฒนาตนเองทั้งด้านอาชีพและด้าน

ความรู้เพื่อจะได้หางานง่ายขึ้น ประกอบอาชีพได้ดีขึ้นได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือเพื่อให้มีรายได้

เพิ่มข้ึน 

 พรรณพนัช จันหา, อัจฉริยา ปราบอริพ่าย (2558) กล่าวไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเข้า

ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยพิจารณาจากเหตุผลด้านการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อที่เป็นเหตุผลในการเลือกมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการที่บุคคลจะเลือกศึกษาในวิชาชีพใด

ย่อมมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายกันคือ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสหางานได้ง่าย มีความมั่นคงก้าวหน้า 

ตลอดจนมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในชีวิตหรือแม้แต่มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้  

 อุทุมพร ไวฉลาด, จงดี โตอิ้ม (2559) กล่าวไว้ว่า ในด้านการประกอบอาชีพ พบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่มี

ผลต่อการตัดสินใจในระดับสูง ยกเว้นการยังไม่สามารถหาอาชีพที่ต้องการทำได้และวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีไม่เพียงพอในการทำงานมีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามต้องการเพิ่มพูนความรู้และนำไปประกอบอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด รองลงมา คือสร้าง

โอกาสและความก้าวหน้าหลังสำเร็จการศึกษา ส่วนการมาศึกษาต่อเนื่องจากยังไม่สามารถหาอาชีพที่

ต้องการทำได้มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 

 วันทนีย์ โพธิ์กลาง, อุทุมพร ไวฉลาด (2557) กล่าวไว้ว่า การศึกษาระดับแรงจูงใจและเปรียบเทียบ

แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พบว่า ด้านการประกอบอาชีพ มีแรงจูงใจอยู่

ในระดับมากเป็นอันดับที่ 3 เนื่องมาจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีระยะเวลาในการก่อตั้งมา

นานถึง 40 กว่าปี ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมหลายต่อหลายรุ่น มีศิษย์เก่าที่มีความก้าวหน้า

ในสายอาชีพและได้รับการยอมรับเป็นจำนวนมาก  

 ธัชชัย จิตรนันท์ (2559) กล่าวไว้ว่า การศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนิสิตระดับมหาบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมากเพราะผู ้เข้าศึกษาในระดับ

มหาบัณฑิตนั้นย่อมมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันคือต้องการเข้าศึกษาเพื่อนำวุฒิการศึกษาที่ได้ไปพัฒนางานใน

หน้าที่ให้เจริญก้าวหน้า หรือเพื่อนำไปไปประกอบอาชีพที่มั่นคงด้วยการแสวงหาความก้าวหน้า  

 กิตติยา เพชรดี (2559, หน้า 43) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิต

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ด้านการ
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ประกอบอาชีพของผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลที่เลือก ได้แก่ (1) สามารถนำไปใช้ได้จริง (2) ความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ (3) ชำนาญในเร่ืองโปรแกรม (4) เพิ่มเงินเดือน  

 ดังนั้น จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุป ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ 

หมายถึง การจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถเข้าสู่ ตำแหน่งบางตำแหน่งได้ง่ายกว่า ต้องการ

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ สามารถนำวุฒิปริญญาโทไปปรับเงินเดือนให้เพิ่มมากขึ้นได้ และในสายอาชีพ

ต้องการบุคคลที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ปัณชิกา  ลับเหลี่ยม, ธนพรรณ  ทองโพธิ์ใหญ่ (2562) กล่าวไว้ว่า จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตในจังหวัดขอนแก่น พบว่า การตัดสินใจเลือกเข้าศกึษา

ต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตของนักบัญชีในจังหวัดขอนแก่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัยทางด้านสังคม  

รองลงมาคือ ปัจจัยทางด้านสถาบันการศึกษา ปัจจัยทางด้านครอบครัว และปัจจัยทางด้านการเงิน  

 วันทนีย์ โพธิ์กลาง, อุทุมพร ไวฉลาด (2557) กล่าวไว้ว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศกึษา

ในระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 

ในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เพศหญิงมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษามากกว่าเพศชาย เนื่องจากในสังคม

ปัจจุบันผู้หญิงมีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับผู้ชายในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งการได้รับการศึกษาในระดับที่

สูงขึ้นนั้น จะเป็นหนทางที่จะทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการยอมรับและได้รับโอกาสทาง

สังคมเพิ่มมากข้ึนตามมา 

 อุทุมพร ไวฉลาด, จงดี โตอิ้ม (2559) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน

ระดับบัณฑิตศึกษาในระดับสูง ผลการวิเคราะห์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยส่วนใหญ่มีผลต่อการ

ตัดสินใจระดับปานกลาง ยกเว้นสาขาวิชาเป็นที่นิยมในสังคมมีผลต่อการตัดสินใจระดับสูง สาขาวิชาเป็นที่

นิยมมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด  

 พรรณพนัช จันหา, อัจฉริยา ปราบอริพ่าย (2558) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษา

ต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านสังคม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่เป็น

เหตุผลในการเลือกเข้าศึกษาต่อของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ได้แก่ (1) การสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการเพิ่มความน่าเชื ่อถือในสายตาบุคคลภายนอก (2) การสำเร็ จ

การศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นการยกระดับสถานภาพทางสังคมให้

สูงขึ้น  

 ธัชชัย จิตรนันท์ (2559) กล่าวไว้ว่า การศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนิสิตระดับมหาบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อ

ด้านการประกอบอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านสาขาวิชา ด้านคุณลักษณะของ

สถาบัน และอันดับสุดท้ายคือด้านเหตุผลส่วนตัว เนื่องมาจากต้องการสร้างความมั่นคงในอาชีพการงานของ
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ตน ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและการยอมรับจากสังคมและบุคคลรอบข้าง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงาน 

 ดังนั้น จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุป ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 

หมายถึง การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นค่านิยมของสังคม ทำให้มีเกียรติยศ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ

และการยอมรับจากสังคม เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถยกระดับฐานะทางสังคมและทางเศรษฐกิจของตนเอง 

ได้สำเร็จการศึกษาในศาสตร์ที่กำลังเป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบันหรือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

ปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร 
 ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560, หน้า 9) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ หมายถึง เหตุหรือ

องค์ประกอบซึ่งมีผลทำให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจกระทำหรือเลือกกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประกอบด้วย

ปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านเหตุผลส่วนตัว  

 อุทุมพร ไวฉลาด, จงดี โตอิ้ม (2559) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วน ใหญ่ในด้านคุณลักษณะสถาบันมีผลต่อ

การตัดสินใจในระดับสูง ยกเว้นเร่ืองที่ตั้งของสถาบันมีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย

ข้อพบว่า ความมีชื่อเสียง ความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ในสถาบันมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด รองลงมา 

คือ เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานและได้คุณภาพ และปัจจัยที่ตั้งของสถาบันอยู่ใกล้บ้าน  

 กิตติยา เพชรดี (2559, หน้า 44) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิต

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ด้านสถาบัน

มีเหตุผลในการเลือกได้แก่ (1) เป็นสถาบันที่ดีมีมาตรฐาน (2) มีการรับเข้าศึกษาง่ายกว่าสถาบันอื่น  (3) มี

ชื่อเสียงเร่ืองงานวิจัย (4) สถาบันเป็นที่ยอมรับ และด้านหลักสูตร พบว่า หลักสูตรครอบคลุม และมีอุปกรณ์

ที่มีความทันสมัย  

 พรรณพนัช จันหา, อัจฉริยา ปราบอริพ่าย (2558) กล่าวไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเข้า

ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพิจารณาจากเหตุผลด้านสถาบัน อยู่ในระดับมากและเมื่อ

พิจารณาแยกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ของสถาบัน 6 องค์ประกอบ พบว่า (1) ความมีช ื ่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย (2) คณาจารย์มีผลงานวิจัยเผยแพร่และเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป (3) สาขาวิชา/หลักสตูร 

สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน (4) การให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (5) การบริหาร

จัดการมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ (6) การเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอ  

 สายชล บุญน่วม (2555, หน้า 12-13) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านชื่อเสียงของสถาบันการศึกษานั้น ถือ

ได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประการหนึ่ง คือความเชื่อถือและความศรัทธาในสถาบันที่ตนเองได้

เลือก ดังข้อสรุปจากการศึกษาค้นคว้าของ Betz Menne el al. (1970) พบว่า อิทธิพลที่นักศึกษามีต่อความ

พึงพอใจในการต่อมหาวิทยาลัย คือ การได้รับการบริหารทางวิชาการ รวมทั้งชื่อเสียงของสถาบัน โดยสรุปจึง

เห็นได้ว่า การได้รับการบริการทางวิชาการและชื่อเสียงของสถาบันนั้น มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อสถาบัน  
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 ดังนั้น จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง สามารถสรุป ปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร 

หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในด้านของสถาบันที่มีชื่อเสียงที่มีมาตรฐานและได้คุณภาพ มีการ

รับเข้าศึกษาได้ง่ายกว่าสถาบันอ่ืน มีหลักสูตรที่ครอบคุลมและตรงกับความต้องการ 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental) โดยเป็นการวิจัยศึกษาสภาพต่าง 

ๆ  ตามที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการจัดการควบคุมตัวแปรใด ๆ  เป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือ

วิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สูตรการคำนวณกลุ่ม

ตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากร โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) 

จำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องทำการศึกษานั้นอยู่ที่จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

สะดวก (Convenient Sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดคือมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้

เลือกตอบ และได้ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดคือการเขียนตอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  เป็นคำถามเกี ่ยวกับลักษณะของประชากร 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา ในส่วนนี้จะเป็นคำถามปลายปิดกำหนดให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการ

สนับสนุน ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร มี

จำนวนข้อคำถามทั้งหมด 18 ข้อ กำหนดให้ 5 = ระดับความสำคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 

= ระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสำคัญน้อย, 1 = ระดับความสำคัญน้อยที่สุด และมีคำถาม

ปลายปิดเป็นข้อเสนอแนะ 1 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 3 ข้อ กำหนดให้ 5 = ระดับความสำคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 

= ระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสำคัญน้อย, 1 = ระดับความสำคัญน้อยที่สุด และมีคำถาม

ปลายปิดเป็นข้อเสนอแนะ 1 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1.1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีระดับ

การวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ ระดับการศึกษา สถานศึกษา 
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1.2. ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูล

ทั่วไปของแบบสอบถามด้านอายุ ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการสนับสนุน ปัจจัยด้านการ

ประกอบอาชีพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร และการตัดสินใจศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) 

2.1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากที่สุดคือ 52 ปี และอายุต่ำสดุคือ 

20 ปี พบว่า อายุ 31 ปี ที่มีการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญามากที่สุด ระดับการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า

อยู่ในระดับปริญญาโทและส่วนน้อยคือปริญญาเอก สถาบันการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง มีจำนวน 56 รายชื่อ 

ที่กลุ่มตัวอย่างได้ระบุไว้ มีทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ

ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มี

ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.389 เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ รองลองมาคือ ปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านเหตุผลส่วน ปัจจัยด้านการสนับสนุน และปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร 

ตามลำดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร  พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ตัวแปร มีตัวแปรอิสระจำนวน 4 ตัวแปร ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ได้แก่ ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม และปจัจัย

ด้านสถาบัน/หลักสูตร 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนั้นบุคคล

ย่อมคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนด้วยเหตุผลก่อนทำการตัดสินใจเพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพตนเองให้ดีขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒) (2555, หน้า 2) ว่า การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้และปัจจัย

เก้ือหนุนนั้นทำให้บุคคลเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
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1. ผลการวิจัยการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.1. ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคคลแต่ละคนนั้นแตกต่างกันด้วยสภาพแวดล้อมและ

ปัจจัยรอบตัวที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้นทุกคนย่อมมีเหตุผลส่วนบุคคลในการตัดสินใจที่ ต่างกัน โดย

จากผลการวิเคราะห์พบระดับความสำคัญอยู่ในระดับมากที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อต้องการพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและต้องการวุฒิในระดับปริญญาโท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา เพชรดี (2559, 

หน้า 42) วิจัยเรื ่อง แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทของนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากด้านเหตุผลส่วนตัวมีเหตุผลในการเลือกมากที่สุดในด้าน

ของการต้องการวุฒิการศึกษาและต้องการหาความรู้เพิ่มเติม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมฤทัย ไทย

นิยม (2556) ว่า ความต้องการศึกษาต่อในด้านเหตุผลส่วนตัวนั้นข้อที่มีผลมากที่สุดคือด้านของการพัฒนา

ตนเองนั้นเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และความชำนาญ  

1.2. ปัจจัยด้านการสนับสนุน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าการสนับสนุนจะเกิดจากบุคคลรอบตัวหรือเกิดจาก

ความมุ่งมั่นของตนเองแล้ว ในท้ายที่สุดการตัดสินใจนั้นต้องมาจากจิตอันแน่วแน่ในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจาก

ตนเองโดยมีบุคคลรอบข้างคอยเป็นแรงผลักดันและแรงสนับสนุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครู

วิสิฐพัฒนาภรณ์ (บัวศรี)* (2557) วิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ว่า ด้านความต้องการผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคคล

นั้นอาจยังต้องพึ่งพาในด้านของการดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากผู้ปกครองหรือครอบครัวในการสนับสนุน ดังนั้น

ผู้ปกครองจึงมีบทบาทในการตัดสินใจ และยังไม่สอดคล้องกับวิจัยของ กิตติยา เพชรดี (2559) วิจัยเรื่อง 

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทของนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่า ในด้าน

ของการสนับสนุนพบประเด็นที่ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ด้านการสนับสนุนของครอบครัวคือการได้รับ

คำแนะนำจากครอบครัวให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นการทำให้ครอบครัวมีความภาคภูมิใจ  

1.3. ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อาชีพที่แตกต่างกันย่อมมีความต้องการศึกษาต่างกัน ทำ

ให้มีต้องมีหลักสูตรที่หลากหลายหรือมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนตามสายอาชีพนั้น ๆ เพื่อตอบสนองต่อ

ข้อเท็จจริงในการนำไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพในอนาคตโดยการศึกษาหาความรู้ให้ตรงกับสายอาชพีของตัวเอง

ให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณพนัช จันหา, อัจฉริยา ปราบอริพ่าย (2558) วิจัยเรื่องปัจจัย

ที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ

ต้องการและโอกาสที่จะเลือกเรียนในด้านที่ตนถนัดและสนใจเพื่อศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ  โดยสามารถนำ

ความรู้ที่ได้ศึกษาไปประกอบอาชีพในอนาคต หรือนำความรู้ที่ได้ศึกษาจากหลักสูตรที่ตนได้ศึกษาไปทำธุรกิจ

ส่วนตัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยาภาพตามขีดความสามารถของตอนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ อุทุมพร ไวฉลาด, จงดี โตอิ้ม (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า ในด้านการ

ประกอบอาชีพนั้นมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาอยู่ในระดับสูงและในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อมากที่สุด คือการต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ อีกทั้ง

ยังเป็นการสร้างโอกาสและสร้างความก้าวหน้าหลังจากสำเร็จการศึกษา 

1.4. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ

บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนั้นเป็นค่านิยมใน

สังคมที่บุคคลต้องการจบการศึกษาเพื่อให้มีเกียรติยศความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นจากการศึกษาในระดับที่สูง 

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพที่กำลังเป็นต้องการของตลาดแรงงานในการยกระดับและต้องการการ

ยอมรับจากสังคม ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ อุทุมพร ไวฉลาด , จงดี โตอิ้ม (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่ออยู่ในระดับสูง

และในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้นเป็นที่นิยมในสังคม และ

สอดคล้องกับวิจัยของ กิตติยา เพชรดี (2559) วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทของนิสิต

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่า ประเด็นที่ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ด้านการเป็นที่

ยอมรับในสังคม จากการที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนั้นเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวทำให้มี

เครือข่ายสังคมมากขึ้น ซึ่งเห็นด้วยในระดับมากว่าการศึกษาต่อระดับปริญญาโททำให้ได้รับความน่าเชื่อถือ

และความไว้วางใจจากบุคคลอื่น จึงทำให้เป็นที่ยอมรับในสังคม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปัณชิกา  

ลับเหลี่ยม, ธนพรรณ  ทองโพธิ์ใหญ่ (2562) วิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อกับความคาดหวังจาก

การศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตของนักบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ว่า ปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตของนักบัญชีในจังหวัดขอนแก่น เป็นการได้รับการยกย่อง

จากสังคม มีอิสระและเสรีภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนต้องการมีฐานะโดดเด่นเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม 

1.5. ปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สถาบันที่ได้ตัดสินใจเลือกเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานและได้

คุณภาพ มีหลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาสาขาวิชา รวมถึงวัน

เวลาที่สามารถจัดการได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ กิตติยา เพชรดี (2559) วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการศึกษาต่อ

ระดับ ปริญญาโทของนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่า ประเด็นที่ให้สำคัญมากที่สุดคือ 

เป็นสถาบันที่ดีมีมาตรฐาน มีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคม โดยสร้างชื่อเสียงในด้านการ

เรียนการสอนรวมถึงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการต่าง ๆ และสร้างความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่

ยอมรับ ด้านหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร/สาขาวิชาให้มีความทันสมัยและเหมาะกับสภาพใน

ปัจจุบัน มีหลักสูตรเมื่อเปิดสอนจบแล้ว สามารถไปสมัครงานในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ และมีหลักสูตรที่
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เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาต่อ และสอดคล้องกับวิจัยของ ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ว่า 

ให้ความสำคัญในเรื่องของมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน ซึ่งก่อให้เกิด

ความภาคภูมิใจเมื่อได้เข้าศึกษาตลอดจนสำเร็จการศึกษา มีบุคคลากรที่เก่งและมีความรู้ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีหลักสูตรที่เปิดสอนโดยเน้นสาขาวิชาที่เป็นหลักสุตรตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เม่ือสำเร็จการศึกษาไปจะเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้เป็นประโยชน์และแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ 

และแก่ผู้วางแผนการศึกษาในระดับปริญญาโท ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคลในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าเป็นการตัดสินใจเพื่อพัฒนาตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยหลักแล้วจะอยู่จากวิจารณญาณ

ของแต่ละบุคคลที่ทำการตัดสินใจ ดังนั้นข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ควรศึกษาโดยละเอียดของแต่ละบุคคลไป 

2. ปัจจัยด้านการสนับสนุนไม่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคลในเขต

กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นเก่ียวกับครอบครัว เพื่อนและตนเองที่มีส่วนในการตัดสนิใจ 

แต่ไม่ได้ระบุอย่างแน่ชัดในด้านของการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ดังนั้นข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ ควรระบุ

รายละเอียดในด้านการสนับสนุนให้ชัดเจนและครอบคลุม ตัวอย่างเช่น เรื่องการสนับสนุนในด้านค่าใช้จ่าย  

หรือการสนับสนุนในส่วนของทุนการศึกษา เป็นต้น 

3. ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในแต่ละอาชีพ แต่ละตำแหน่งนั้น มีความต้องการในเร่ืองของระดับการศึกษา

ที่แตกต่างกันออกไป ในการวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าในสายอาชีพใดที่ต้องการวุฒิการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท ดังนั้นข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ หากต้องการความแม่นยำ ผู้วิจัยควรศึกษารายละเอียดของแต่

ละอาชีพว่าต้องการระดับการศึกษาในระดับไหน และต้องการบุคคลในสายวิชาชีพใด เช่น วิทยาศาสตร์ หรือ

สังคมศาสตร์ เป็นต้น 

4. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป จำนวนบุคคลที่ตัดสินใจศึกษาต่ออาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ ดังนั้นข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ ควรศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมในการศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ว่าระดับไหนกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

5. ปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตรที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคลในเขต

กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กล่าวถึงประเด็นแบบกว้าง โดยไม่ได้ระบุสถาบันการศึกษาและ

หลักสูตรแบบเฉพาะเจาะจง ดังนั้นข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ ในกรณีต้องการความแม่นยำและแน่นอนของ
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ข้อมูล ควรศึกษาประเด็นของหลักสูตรแต่ละสถาบันการศึกษานั้น ๆ อีกทั้งปัจจุบันในบางสถาบันได้มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรที่สามารถลงเรียนวิชาปริญญาโทไปพร้อมกับปริญญาตรีในปีสุดท้ ายได้เพื่อลดระยะเวลา

การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทให้เหลือ 1 ปี ดังนั้นสามารถจบการศึกษาในระดับปริญญาโทได้อีก 1 ปี  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร  ดังนั้นสำหรับผู้วางแผนการศึกษาควรเจาะจงรายละเอียดให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ 

ตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้านสถาบัน/หลักสูตร ควรระบุหลักสูตรหรือแผนการศึกษาของสถาบันการศึกษาตนเอง

ไว้เป็นประเด็นในการวิจัย เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ตัดสินใจ 

2. ศึกษาตัวแปรปัจจัยอื ่น ๆ เพิ่มเติม ที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

ตัวอย่างเช่น เร่ืองของค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการศึกษา ทุนการศึกษา เป็นต้น 

3. เลือกใช้เทคนิคในการวิจัยเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้เห็น

ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

4. ประชากรที่ทำการศึกษาในวิจัยครั้งนี ้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ทั้งนี ้อาจจะ

เปลี่ยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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