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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบั วิเคราะห์และจดัลาํดบัความสาํคญั เปรียบเทียบ
ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัทกัษิณ กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ชั้นปีท่ี 1 ปีการ 
ศึกษา 2553 จาํนวน 234 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามสาํรวจรายการ    
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และแบบปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ค่าที (t – test)  และค่าเอฟ (F – test)  
 ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 
 
 
 
 
*บคุลากรหน่วยวิจัยสถาบัน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทักษิณ 
**บุคลากรร่วมวิจัย กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลงุ 



 

2

 1.  ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยภาพรวมและดา้นหลกัสูตร ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร และดา้นกายภาพอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้นค่าใชจ่้าย
ในการศึกษาและดา้นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ลาํดับความสําคัญเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        
ของมหาวิทยาลยัทกัษิณ  จากปัจจยัทั้ง  7  ดา้น  เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  ดา้นหลกัสูตร ดา้น
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร ดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา ดา้นช่องทาง
การใหบ้ริการ ดา้นกายภาพ และดา้นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาด   
 3.  นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีสถานภาพการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณโดยภาพรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา และดา้นกายภาพ  มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 4.  นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณโดยภาพรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  
 5.  นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณโดยภาพรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้  ดา้นหลกัสูตร มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และด้านการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการตลาด  มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 6.  นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในแผนการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณโดยภาพรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัย 
สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 7.  นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในคณะต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณโดยภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั    
 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ คือ ควรปรับค่าหน่วยกิตไม่ให้สูงเกินไป ควรกาํหนดอัตราค่าบาํรุงและ           
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายท่ีแตกต่างกนัและมีความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา ควรมี
การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั น่าสนใจ และมีความหลากหลาย สอดคลอ้งตามความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน ควรขยายเวลาการใหบ้ริการของสาํนกัหอสมุดและสาํนกัคอมพิวเตอร์ใหม้ากข้ึน 
ควรมีการประชาสัมพนัธ์แนะนําหลักสูตรให้มากข้ึนและมีช่องทางหลากหลายกว่าท่ีเป็นอยู ่        
ควรเพิ่มอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเอ้ือต่อการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาและอาจารยผ์ูส้อนควรทุ่มเท
กบัการสอนและการให้คาํปรึกษามากข้ึน เจา้หนา้ท่ีควรมีความรวดเร็วในการทาํงานและใหบ้ริการ
มากข้ึน สถานท่ีจอดรถและโรงอาหารมีไม่เพียงพอ ควรปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณมหาวิทยาลยัให้
สวยงามยิง่ข้ึน 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study, analyzed and ranking the level of the 
opinions 2) compare the opinions according to the set variables 3) compiling the suggestions 
about the factors influenced the decision to study the graduate level at Thaksin University. The 
sample was 234 of the 1st year graduate student of Thaksin University in academic year 2009. The 
Instruments used were a questionnaire with rating scale, check list type and open ended type. The 
statistic used for data analyzing were percentage, arithmetic mean, standard variation, alpha 
coefficient, t – test and F – test. 
 The research results revealed that : 
 1) The factors influenced the decision to study the graduate level at Thaksin University 
in the most aspects were at a high level except the tuition fee public relation and the marketing  
were at a medium level.  
 2) Factors influenced the decision to study ranking from high to low were : curriculum, 
teaching and learning management, lecturer and staff, tuition fee, services providing, physical 
aspect and public relation and marketing respectively.          
 3) The graduate students who had different working status showed the decision factor 
to study at Thaksin University in the same opinion except the factor about tuition fee and the 
physical environment were statistical significant different at .05    
 4) The graduate students who had different in educational background showed the 
decision factor to study at Thaksin University in the same opinion except the factor about public 
relation and marketing was statistical significant different at .001 
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 5) The graduate students who study in different subject showed the same decision 
factor to study at Thaksin University except the factor about curriculum and public relation with  
significant different at .05 and .01 
 6) The graduate students who study in different study plan (plan A or plan B) had the 
same opinion of the decision factor to study at Thaksin University except the factor of teaching 
and learning with significant different at .01 
 7) The graduate students who study in different faculty had the same opinion about  
decision factor to study at Thaksin University in all aspects.  
 The suggestion about the decision factors to study at Thaksin University were as follow 
: the credit cost should not expensive, the tuition fee should pay in a block system and has 
variation in each discipline, the curriculum should improve to fit the future change, interesting 
and more variation, serving the need of labor market, have longer service time for central library 
and computer center, have more method in publishing or promoting the curriculum, provide in 
modern learning facilities, the teaching and guidance, responsibility of the lecturer one stop 
service with a quick response of the staff, increase car parking area and cafeteria and improve the 
physical environment.  
 

คาํสําคญั  
ปัจจยัในการตดัสินใจ, การเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 

คาํนํา 
 มหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในภาคใต  ้ตั้ งข้ึนเพื่อสนองตอบต่อความ
ตอ้งการพฒันากาํลงัคนของทอ้งถ่ิน โดยมหาวิทยาลยัทกัษิณมีจุดเร่ิมตน้จากการขยายงานออกสู่
ส่วนภูมิภาคของวิทยาลยัวิชาการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่
นกัเรียนในส่วนภูมิภาค จึงจดัตั้งวิทยาลยัวิชาการศึกษาสงขลาข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2511 และต่อมา
วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เ ม่ือวันท่ี                  
29 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา จึงได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา  มหาวิทยาลยัไดต้ระหนกัในหนา้ท่ีและภาระงานดา้นการจดัการ 
ศึกษาเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกับการพฒันาประเทศเสมอมา ในปี 2532 ได้
วางแผนและขยายงานไปยงัพื้นท่ีอาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง เน่ืองจากพื้นท่ีเดิมท่ีตาํบลเขารูปชา้ง 
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อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา มีพื้นท่ีเพียง 162 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการรองรับการจดัตั้งคณะใหม่และการ
เติบโตในอนาคต ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต ้ซ่ึงการดาํเนินงาน
ของมหาวิทยาลยัไดมี้การขยายงานมาอยา่งต่อเน่ือง แต่เพื่อใหก้ารดาํเนินงานและการบริหารงานทุกส่วน
เป็นไปดว้ยความคล่องตวัมากข้ึน จึงไดมี้การจดัทาํแผนการยกฐานะมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต ้เป็นมหาวิทยาลยัเอกเทศ ช่ือว่า “มหาวิทยาลยัทกัษิณ” พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัทกัษิณ
ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม 2539 โดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2539 (มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 2553 : 2 – 3)  
 ภายหลงัจากยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยัเอกเทศ มหาวิทยาลยัทกัษิณไดด้าํเนินงานตาม
ภารกิจและเจริญก้าวหน้ามาตามลาํดับ ต่อมาด้วยเหตุผลท่ีสมควรปรับปรุงการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยส่งเสริมให้มหาวิทยาลยั
ของรัฐพฒันาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกาํกบัของรัฐ เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจดัการท่ีเป็นอิสระและมีความคล่องตวัสามารถจดัการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนโดยคาํนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ จึงไดเ้ปล่ียนสถานภาพจากมหาวิทยาลยัของรัฐเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐตาม
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 5 
กุมภาพนัธ์ 2551 โดยมีผลบังคบัใช้ในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์  2551 มหาวิทยาลยัทกัษิณในฐานะ
มหาวิทยาลยัในกาํกับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
กฎหมายว่าดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอ่ืน (มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 2552 :  66 – 67) 
 มหาวิทยาลยัทกัษิณมีการจดัการเรียนการสอนทั้งในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา 
โดยการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาไดเ้ร่ิมดาํเนินการจดัการเรียนการสอนเป็นทางการตั้งแต่
ปีการศึกษา 2523 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหม้หาบณัฑิตท่ีจบออกไปเป็นผูท่ี้
มีความรู้ ความสามารถ ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติได้อย่างสูงสุด ซ่ึง
มหาวิทยาลยัทกัษิณ มีปณิธานในการผลิตบณัฑิตศึกษาว่าผูส้าํเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัทกัษิณจะตอ้งเป็นนกัวิชาการนกัวิชาชีพท่ีมีจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการ
สร้างงาน ส่ือสาร และวิจารณ์ (มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 2550 : 2)        
 ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐบาล มหาวิทยาลยัในกาํกบัของ
รัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเกิดใหม่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ต่างก็เปิดสอนหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษาทั้ งหลกัสูตรประกาศนียบตัร
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บณัฑิต ปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อแสดงศกัยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลยัมากมายหลาย
สาขาวิชาทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรากฏการณ์ท่ีเด่นชัดคือการขยายตัวของ
สถาบนัอุดมศึกษาจากส่วนกลางท่ีไปเปิดสอนในภูมิภาคต่าง ๆ ในรูปแบบของวิทยาเขต รูปแบบ
ของความร่วมมือกบัสถาบนัอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค และเปิดสอนในรูปแบบของศูนยก์ารศึกษา
ตามจงัหวดัต่าง ๆ ในขณะท่ีมีมหาวิทยาลยัจากส่วนภูมิภาคหลายแห่งท่ีเขา้ไปเปิดสอนในส่วนกลาง 
จึงกล่าวไดว้่ามีการเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษาไปทัว่ประเทศเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหแ้ก่ประชาชนเป็นอยา่งมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัโดยใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อรับผูเ้รียนเขา้ศึกษา
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแผนการรับ ในขณะเดียวกนักเ็ป็นโอกาสและทางเลือกใหแ้ก่ผูเ้รียนมาก
ข้ึนเช่นกนั โดยเฉพาะในภาคใตปั้จจุบนัมีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษาหลายแห่ง 
ทั้ งท่ีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ซ่ึงเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาในภาคใตเ้อง และสถาบนัอุดมศึกษาจากส่วนกลางแต่ขยายพื้นท่ีมาเปิดสอน
ระดบับณัฑิตศึกษาในภาคใต ้การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามีความแตกต่างจากระดบัปริญญาตรี คือ
เนน้ความเป็น “เฉพาะทาง (Specialist)” และการสร้างองคค์วามรู้กว่าการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
ตวัผูเ้รียนในฐานะท่ีเป็นปัจจยันาํเขา้จึงถือว่ามีความสําคญัยิ่งต่อกระบวนการจดัการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา หากมีปัจจัยนําเข้าท่ีดีมีคุณภาพก็อาจจะรับประกันได้ในระดับหน่ึงว่าเม่ือผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนและการทาํวิจยัแลว้ก็จะไดผ้ลผลิตเป็นบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมี
คุณภาพและเป็นท่ียอมรับ (ประดิษฐ ์ มีสุข และทรงธรรม  ธีระกลุ. 2551 : 121 – 122 , 127 – 128) 
 จากความสําคญัของการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและความสําคญัของผูเ้รียนใน
ฐานะปัจจยันาํเขา้ท่ีจะเป็นผลผลิตท่ีมีคุณภาพของมหาวิทยาลยัดงักล่าว ประกอบกบัมหาวิทยาลยั
ทกัษิณอยูใ่นช่วงเปล่ียนผา่นและเป็นระยะเร่ิมตน้ของการเปล่ียนสถานภาพจากมหาวิทยาลยัของรัฐ
ไปเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษาและการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของผูเ้รียน  คณะผูว้ิจัยในฐานะเป็นบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานและมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานดา้นบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ จึงสนใจท่ีจะศึกษา
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาของผูเ้รียนระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ เพื่อจะได้
เป็นขอ้มูลแก่มหาวิทยาลัยและผูเ้ก่ียวขอ้งในการวางแผนการรับนิสิตและจัดการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สังคม และประเทศชาติ ตามทิศทางและ
ศกัยภาพของมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
 

 



 

7

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจ 
เลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 2.  เพื่อวิเคราะห์และจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบั 
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัทกัษิณ ตามความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการ 
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ตามตวัแปรสถานภาพการ 
ทาํงาน ระดบัการศึกษา หลกัสูตรการศึกษา แผนการศึกษา และคณะท่ีหลกัสูตรสงักดั  
 4.  เพื่อทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ  

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ชั้นปี 
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2553  จาํนวน 619 คน กาํหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 234 คน โดยเทียบจาก
ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970 : 608) แลว้ใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) และกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามหลกัสูตร/สาขาวิชา  
 2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
     คณะผูว้ิจยัได้พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยอาศยัแนวคิดจาก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัท่านอ่ืน ๆ ไดท้าํไวแ้ลว้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยจดั ทาํเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
     ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามแบบสาํรวจรายการ (Check List)  ใชส้าํหรับรวบรวม
ขอ้มูลดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
     ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชส้าํหรับ
สอบถามความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert. 1980) ซ่ึงมี 5 ระดบั ไดแ้ก่    
มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 
     ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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 3.  วธีิสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
     คณะผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษาแนวคิดและเน้ือหาสาระเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือก
เขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ รวมทั้งเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัท่านอ่ืน ๆ ไดท้าํไวแ้ลว้
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้นํามาประมวลและดัดแปลงเป็นขอ้คาํถาม ซ่ึงครอบคลุมปัจจัยในการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดจ้าํนวน 70 ขอ้ แลว้นาํแบบ 
สอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอผูท้รงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ และให้ขอ้เสนอแนะ    
ในการปรับปรุงแกไ้ข หลงัจากนั้นจึงนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบันิสิตระดบับณัฑิต 
ศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี  จาํนวน  30 คน และนาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยใชสู้ตรการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 204) ไดค่้าความ
เช่ือมัน่ .9690 ซ่ึงแสดงวา่แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่ในระดบัสูง สามารถนาํไปใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้ 
 4.  วธีิดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
     คณะผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ เพื่อออก
หนงัสือขอความร่วมมือให้นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างตอบ
แบบสอบถาม จาํนวน 234 คน โดยส่งแบบสอบถามตนเอง และขอความร่วมมือให้นิสิตส่งคืน
แบบสอบถามท่ีตอบเสร็จสมบูรณ์แลว้ไปยงับณัฑิตวิทยาลยัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 5.  การวเิคราะห์ข้อมูล  
     คณะผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ 
สอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งหมด แลว้คดัเลือกเอาเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จดัหมวดหมู่
ตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปร แลว้หาค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับขอ้มูล
จากแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 คาํนวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อ
ศึกษาระดบัความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา และทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ จาํแนกตามตวัแปรโดยใชก้าร
ทดสอบที (t – test)  และการทดสอบเอฟ (F – test) สาํหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2  
รวมทั้งนาํความคิดเห็นคิดและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามปลายเปิดมาจดัลาํดบัความถ่ี
ในปัจจยัแต่ละดา้น 
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ผลการวจิยัและอภปิรายผล 
 การศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ  
มีประเดน็ท่ีจะอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัทกัษิณ พบวา่ โดยภาพรวมและดา้นหลกัสูตร  ดา้นช่องทางการ 
ใหบ้ริการ  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร และดา้นกายภาพอยูใ่น 
ระดบัมาก โดยดา้นอาจารยแ์ละบุคลากรมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด ยกเวน้ ดา้นค่าใชจ่้ายใน 
การศึกษาและดา้นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้น 
ค่าใชจ่้ายในการศึกษามีค่าเฉล่ียความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
      การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี น่าจะเป็นเพราะวา่  ความมีช่ือเสียงและความครบถว้น 
สมบูรณ์ในการบริหารและการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะจูงใจใหผู้เ้รียน 
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาไม่วา่จะเป็นดา้นหลกัสูตร ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการ 
จดัการเรียนการสอน ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร และดา้นกายภาพ  โดยเฉพาะดา้นอาจารยแ์ละ 
บุคลากรท่ีนิสิตระดบับณัฑิตศึกษามีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด น่าจะเป็นเพราะวา่ช่ือเสียงของ 
อาจารย ์ตาํแหน่งและผลงานทางวิชาการของอาจารย ์รวมทั้งการใหบ้ริการของบุคลากร เป็นส่ิง 
สาํคญัท่ีจะจูงใจใหผู้เ้รียนตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี พีรภาว ์ พแุค  
(2551 : 1 – 2 ) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลยัเอกชน พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นคณะอาจารย ์และ 
บุคลากรสูงสุดในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา  และยงัสอดคลอ้งกบัท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล (2553.   
สืบคน้เม่ือ 10 มกราคม 2555, จาก www.cf.mahidol.ac.th/r2r001.ppt) ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเขา้ 
ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ แรงจูงใจดา้นวิชาการอยูใ่นระดบัมาก  
โดยเฉพาะความมีช่ือเสียงและความรู้ความสามารถของคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั    ส่วนปัจจยัดา้น 
ค่าใชจ่้ายในการศึกษาซ่ึงนิสิตระดบับณัฑิตศึกษามีค่าเฉล่ียความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด น่าจะเป็นเพราะวา่ 
ในปัจจุบนัแต่ละมหาวิทยาลยัมีการแข่งขนัเพื่อจูงใจผูเ้รียนเขา้ศึกษา โดยกาํหนดอตัราค่าใชจ่้ายใน 
การศึกษาเพื่อจูงใจผูเ้รียนโดยแต่ละมหาวิทยาลยัมีความแตกต่างกนัไม่มากนกั รวมทั้งมหาวิทยาลยัมี 
การจูงใจโดยจดังบประมาณหรือทุนสนบัสนุนใหแ้ก่นิสิตในดา้นต่าง ๆ เช่น ทุนวิจยั ทุนเรียนดี ทุน 
ผูช่้วยวิจยั ทุนผูช่้วยสอน การยกเวน้ค่าเล่าเรียน การใหนิ้สิตสามารถผอ่นผนัชาํระค่าเล่าเรียน รวมทั้ง 
ยงัมีแหล่งทุนต่าง ๆ ในการใหกู้ย้มืเงินเพื่อการศึกษา เป็นตน้  จึงทาํใหผู้เ้รียนมีความคิดเห็นวา่ปัจจยั 
ดา้นน้ีไม่ไดส่้งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อมากนกั 
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 2.  การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ ตามความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา พบวา่ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 
มีความคิดเห็นและใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ของมหาวิทยาลยัทกัษิณ จากปัจจยัทั้ง 7 ดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  ดา้นหลกัสูตร ดา้น 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร ดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา ดา้นช่องทาง 
การใหบ้ริการ ดา้นกายภาพ และดา้นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาด   
       การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี น่าจะเป็นเพราะวา่  ในการจดัการศึกษาทุกระดบันั้นให ้
ความสาํคญักบัเร่ืองหลกัสูตรมากท่ีสุด เน่ืองจากหลกัสูตรเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การจดัการเรียน 
การสอนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  จะเห็นไดจ้ากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกเกณฑม์าตรฐาน 
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และออกกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อให ้
ทุกมหาวิทยาลยัใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ปฐม  นิคมานนท ์(2528.  สืบคน้เม่ือ 19 กรกฎาคม 2553, จาก www.ids.ru.ac.th)  
กล่าววา่เหตุจูงใจในการเขา้ศึกษาท่ีสาํคญัประการหน่ึง คือ หลกัสูตร เพราะจะเป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีนาํ 
ไปประกอบการพิจารณาท่ีจะเขา้ศึกษา เพื่อวางแผนการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนตามหลกัสูตร จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีครูและนกัศึกษาควรใหค้วามสาํคญั โดยจะช่วยให ้
สามารถจดัการเรียนการสอนไดต้รงกบัความประสงคข์องผูเ้รียนและส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้าม 
ทิศทางยิง่ข้ึน  และสอดคลอ้งกบัท่ีกรธชั  อยูสุ่ข (2555.  สืบคน้เม่ือ 10 มกราคม 2555, จาก  
www.gotoknow.org.blogs/posts/422667) ไดส้าํรวจปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการตดัสินใจเลือกเขา้ 
ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา โดยใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองหลกัสูตรเป็นอนัดบัแรกจากทั้งหมด 11 อนัดบั   
เน่ืองจากก่อนเขา้ศึกษาผูเ้รียนจะตอ้งพิจารณาใหล้ะเอียดรอบคอบก่อนการตดัสินใจวา่จะเรียน 
หลกัสูตรใดท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนมากท่ีสุด และสามารถนาํเอาส่ิงท่ีเรียนจากหลกัสูตรนั้น    
มาปรับใชใ้นการทาํงานของตนได ้  
 3.  ความคิดเห็นของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ตามตวัแปร สถานภาพการทาํงาน ระดบัการศึกษา  
หลกัสูตรการศึกษา แผนการศึกษา และคณะท่ีหลกัสูตรสงักดั ปรากฏผลดงัน้ี 
      3.1  สถานภาพการทาํงาน พบวา่ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีสถานภาพการทาํงาน 
ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยภาพรวมและดา้นหลกัสูตร  ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  ดา้น 
ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาด   ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน และดา้นอาจารย ์
และบุคลากรไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา และดา้นกายภาพ  มีความคิดเห็น 
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แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยในดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา ผูท่ี้ยงัไม่ 
ทาํงานมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากกวา่ผูท่ี้ทาํงานแลว้  แต่ในดา้นกายภาพ ผูท่ี้ทาํงานแลว้มีค่าเฉล่ีย 
ความคิดเห็นสูงกวา่ผูท่ี้ยงัไม่ทาํงาน 
               การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี น่าจะเป็นเพราะวา่  ดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา ผูท่ี้ยงั 
ไม่มีงานทาํยงัไม่มีรายไดเ้ป็นของตนเอง ยงัตอ้งพึ่งพาค่าใชจ่้ายในการศึกษาจากพอ่แม่หรือผูป้กครอง  
หรือกูย้มืเงินจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อมาใชใ้นการศึกษา  ในขณะท่ีผูท่ี้ทาํงานแลว้มีรายไดเ้ป็นของ 
ตนเองและบางรายหน่วยงานตน้สงักดัยงัสนบัสนุนทุนในการศึกษาต่อใหด้ว้ย ส่งผลใหผู้ท่ี้ยงัไม่ 
ทาํงานมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษามากกวา่  ส่วนในดา้นกายภาพซ่ึงผูท่ี้ทาํงาน 
แลว้มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงกวา่นั้น น่าจะเป็นเพราะวา่นิสิตกลุ่มน้ีมีประสบการณ์การทาํงานใน 
หน่วยงานและการศึกษาจากท่ีอ่ืน ๆ มาก่อนแลว้ และเห็นวา่ปัจจยัดา้นกายภาพจะสนบัสนุนใหก้าร 
ทาํงานหรือการเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   จึงมีความคาดหวงัต่อมหาวิทยาลยัในการจดั 
สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพท่ีมีความสมบูรณ์ครบครันเพื่อเป็นการสนบัสนุน ส่งเสริม และ 
อาํนวยความสะดวกในการเรียนของนิสิตใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
      3.2  ระดบัการศึกษา พบวา่ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในระดบัการศึกษาต่างกนั  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั
ทกัษิณ โดยภาพรวม และดา้นหลกัสูตร  ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  ดา้นกระบวนการจดัการเรียน
การสอน ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร และดา้นกายภาพ ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นการประชาสมัพนัธ์
และส่งเสริมการตลาด  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยนิสิต
ระดบัปริญญาโทมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด 
               การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี น่าจะเป็นเพราะวา่  การจดัการศึกษาในภาพรวมของ 
มหาวิทยาลยัมีการดาํเนินงานและการบริการเพื่อสนบัสนุน ส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการ 
เรียนแก่นิสิตในทุกระดบัเช่นเดียวกนั  ยกเวน้ในดา้นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาด ซ่ึงใน 
ความเป็นจริง  แมว้า่มหาวิทยาลยัจะมีการประกาศรับสมคัรและประชาสัมพนัธ์ไปพร้อม ๆ กนัใน 
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลยั  แต่ในระดบัคณะ หลกัสูตร/สาขาวิชา อาจจะมีการประชาสัมพนัธ์ในเชิงลึก 
เฉพาะกลุ่มเป้าหมายนอกเหนือไปจากการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั  จึงทาํใหผู้เ้ขา้เรียนใน 
แต่ละระดบัการศึกษามีความคิดเห็นดา้นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั  
นอกจากน้ีในการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 80  
จะเป็นหลกัสูตร/สาขาวิชาในระดบัปริญญาโท และผูส้มคัรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการสมคัรเขา้ศึกษา 
และการชกัจูงจากนิสิตรุ่นพี่ท่ีสาํเร็จการศึกษาไปแลว้ จึงส่งผลใหนิ้สิตระดบัปริญญาโทมีค่าเฉล่ีย 
ความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาดมากกวา่นิสิตระดบัอ่ืน ๆ  
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      3.3  หลกัสูตรการศึกษา พบวา่ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรการ 
ศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัทกัษิณ  โดยภาพรวมและดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา  ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  ดา้น
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร และดา้นกายภาพไม่แตกต่างกนั ยกเวน้  
ดา้นหลกัสูตร มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาด  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยทั้งสองดา้นนิสิตหลกัสูตร กศ.ม. มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด 
               แมม้หาวิทยาลยัจะมีการจดัการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลยั โดยมีการ 
ดาํเนินงานและการบริการเพื่อสนบัสนุน ส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการเรียนแก่นิสิตในทุก 
หลกัสูตรการศึกษาเช่นเดียวกนั แต่ในปัจจยัดา้นหลกัสูตร และดา้นการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริม 
การตลาด นิสิตท่ีมีหลกัสูตรการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยนิสิตหลกัสูตร กศ.ม.  
มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุดนั้น น่าจะเป็นเพราะวา่กลุ่มผูเ้รียนระดบับณัฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็น 
นิสิตระดบัปริญญาโท และในระดบัปริญญาโทท่ีเปิดสอนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 65 จะเป็นนิสิต 
หลกัสูตร กศ.ม. ซ่ึงอยูใ่นสงักดัคณะศึกษาศาสตร์ และเป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะและธรรมชาติ 
แตกต่างไปจากหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่หลกัสูตรทางการศึกษา จึงส่งผลใหมี้ความคิดเห็นแตกต่างกนั   
      3.4  แผนการศึกษา พบวา่ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในแผนการศึกษาต่างกนั       
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั
ทกัษิณ โดยภาพรวม และดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา  ดา้นหลกัสูตร  ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ   
ดา้นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาด  ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร และดา้นกายภาพ ไม่ 
แตกต่างกนั  ยกเวน้ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยนิสิตท่ีศึกษาในแผน ข มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากกวา่นิสิต         
ท่ีศึกษาในแผน ก     
               แมม้หาวิทยาลยัจะมีการจดัการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลยั โดยมีการ      
ดาํเนินงานและการบริการเพื่อสนบัสนุน ส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการเรียนแก่นิสิตใน    
ทุกแผนการศึกษาเช่นเดียวกนั แต่ในปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนซ่ึงนิสิตท่ีศึกษาใน 
แผน ข และนิสิตท่ีศึกษาในแผน ก มีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยนิสิตแผน ข มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น 
มากกวา่นั้น น่าจะเป็นเพราะวา่ การจดัการศึกษาในแผน ก และแผน ข จะมีความแตกต่างหรือมี 
จุดเนน้ท่ีไม่เหมือนกนั โดยแผน ก จะเนน้ในเชิงวิชาการ ในขณะท่ีแผน ข เนน้เชิงวิชาชีพ ถึงแม ้
จะเรียนรายวิชาเหมือนกนั แต่จะแตกต่างกนัท่ีการทาํวิจยั จาํนวนหน่วยกิต รวมทั้งกระบวนการและ 
ขั้นตอนการทาํและสอบ เช่น แผน ข ไม่ตอ้งสอบเคา้โครงการคน้ควา้อิสระ และไม่ตอ้งตีพิมพ ์
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เผยแพร่ผลงานวิจยัก่อนสาํเร็จการศึกษา เหมือนแผน ก เป็นตน้   จากท่ีกล่าวมาจึงส่งผลใหนิ้สิตท่ี 
ศึกษาในแผน ข และนิสิตท่ีศึกษาในแผน ก มีความคิดเห็นต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา 
ดา้นกระบวนการเรียนการสอนแตกต่างกนั 
      3.5  คณะท่ีหลกัสูตรสงักดั พบวา่ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในคณะต่างกนั          
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั
ทกัษิณ โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั    
               การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี น่าจะเป็นเพราะวา่ การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ของมหาวิทยาลยัทั้งในภาพรวมและดา้นต่าง ๆ มีการดาํเนินงานและการบริการเพื่อสนบัสนุน  
ส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการเรียนแก่นิสิตในทุกคณะท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา 
เช่นเดียวกนัทั้งหมด  จึงส่งผลใหนิ้สิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในคณะต่างกนัมีความคิดเห็น       
โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั    
 4.   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบั 
บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ พบวา่ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษามีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัใน 
การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ทั้ง 7 ดา้น ดงัน้ี   
       4.1  ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา  ค่าใชจ่้ายในการศึกษาค่อนขา้งสูง เช่น ค่าหน่วยกิต 
สูงเกินไป  ค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายไม่เหมาะสมกบัทุกสาขาวิชา ควรจะ
กาํหนดอตัราท่ีแตกต่างกนัและมีความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา  การชาํระค่าลงทะเบียนควร
ขยายเวลาและมีการแบ่งชาํระเป็นงวด ๆ  ค่าใชจ่้ายในการรักษาสภาพนิสิตสูงเกินไป และค่าใชจ่้าย
บางรายการเกินความจาํเป็น  เช่น  ค่าเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
       4.2  ปัจจยัดา้นหลกัสูตร  ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัและน่าสนใจ ควรเปิด
หลกัสูตรตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน หลกัสูตรควรมีความหลากหลาย ควรส่งเสริมใหนิ้สิต
ทุกสาขาวิชาทาํวิทยานิพนธ์ (แผน ก)  และควรมีหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การทาํวิจยัใหม้ากข้ึน 
       4.3  ปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการ  ควรขยายเวลาการให้บริการของสาํนกัหอสมุด 
ควรขยายเวลาการให้บริการของสํานักคอมพิวเตอร์ เจา้หนา้ท่ีควรมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจนในการ
ตอบขอ้ซกัถามของนิสิต เจา้หนา้ท่ีควรให้บริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส และแต่งกายดว้ยความ      
สุภาพ เช่น งานทะเบียนนิสิตฯ  และเจา้หนา้ท่ีควรเตม็ใจ ใส่ใจ และตั้งใจใหบ้ริการ 
      4.4 ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพนัธ์
แนะนาํหลกัสูตรให้มากยิ่งข้ึน ควรมีการปรับปรุงขอ้มูลเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัให้ทนัสมยัเป็น
ปัจจุบนัอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ควรมีโครงการให้นิสิตรุ่นพี่ไปประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้
เก่ียวกบัการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึนและมี
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ความหลากหลายกว่าท่ีเป็นอยู่ เช่น ทางสถานีโทรทศัน์ ฯลฯ และควรประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึง
ครอบคลุมทั้งพื้นท่ีภาคใต ้
       4.5  ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ควรเพิ่มอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเอ้ือต่อการ
เรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา อาจารยผ์ูส้อนควรใหเ้วลากบัการสอนอยา่งเตม็ท่ีและเขา้สอนทุก
คร้ัง ควรมีความชดัเจนในเร่ืองการจดัห้องเรียนท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เพียงพอ การจดัการเรียนการสอน
ตอ้งไดม้าตรฐานตามเกณฑข์องกระทรวงศึกษาธิการและเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งมหาวิทยาลยั และควร
มีความโปร่งใสในการประเมินผลการเรียน 
      4.6  ปัจจยัดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร เจา้หนา้ท่ีควรมีความรวดเร็วในการทาํงานและให ้
บริการมากข้ึน อาจารยบ์างท่านไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตเขา้ใจไดง่้ายหรือการถ่ายทอด
ความรู้บางวิชาไม่ชดัเจน บุคลากรและเจา้หน้าท่ีควรมีจิตบริการมากกว่าท่ีเป็นอยู่ บุคลากรสาย
สนบัสนุนไม่เพียงพอในบางสายงาน อาจารยบ์างท่านพดูจาไม่เหมาะสมและใชอ้ารมณ์กบันิสิต 
      4.7  ปัจจยัดา้นกายภาพ หอ้งนํ้ าไม่สะอาด สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ โรงอาหารคบัแคบ 
ไม่เพียงพอ สถานท่ีนัง่พกัผ่อนหย่อนใจไม่เพียงพอ ขาดความร่มร่ืน ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ และควร
ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณมหาวิทยาลยัใหส้วยงามมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยั เร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ คณะผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์     
 1.  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาและด้านการประชาสัมพนัธ์และ
ส่งเสริมการตลาด นิสิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีภาพรวมและดา้นอ่ืน ๆ นิสิต     
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  และจากการจดัลาํดบัความของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ พบวา่ ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาด
เป็นปัจจัยท่ีนิสิตเห็นว่ามีความสําคัญเป็นลาํดับสุดท้ายของการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ จากทั้งหมด 7 ปัจจยั      
      มหาวิทยาลยัจึงควรใหค้วามสาํคญักบัการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาดเพ่ือจูงใจ
ให้ผู ้เรียนตัดสินใจเลือกเข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณมากข้ึน                  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิดท่ีให้ขอ้มูล
ว่ามหาวิทยาลยัควรมีการประชาสัมพนัธ์แนะนาํหลกัสูตรให้มากยิ่งข้ึน ควรมีการปรับปรุงขอ้มูล
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัให้ทนัสมยัเป็นปัจจุบนัอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ควรมีโครงการให้
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นิสิตรุ่นพี่ไปประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เก่ียวกบัการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา  ควรเพิ่ม  
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ใหม้ากข้ึนและมีความหลากหลายกว่าท่ีเป็นอยู ่เช่น ทางสถานีโทรทศัน์ 
ฯลฯ  และควรประชาสมัพนัธ์ใหท้ัว่ถึงครอบคลุมทั้งพื้นท่ีภาคใต ้ 

 2.  มหาวิทยาลยัควรนาํผลจากการวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางแก่หลกัสูตร /สาขา 
วิชา  คณะ และมหาวิทยาลยัทกัษิณ ในการวางแผน การรับนิสิตและจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน สังคม และประเทศชาติ ตามทิศทางและศกัยภาพของ
มหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั
ทกัษิณจากผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ เช่น ผูป้กครองของนิสิต สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ท่ีนิสิตสังกดัหรือหน่วยงานท่ีจะตอ้งเป็นผูใ้ชบ้ณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาในอนาคต เพื่อจะไดก้าํหนด
นโยบายและวางแผนการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และ
หน่วยงานผูใ้ชบ้ณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษามากท่ีสุดต่อไป 
 2.  ควรศึกษาในเชิงลึกระดบัคณะ หลกัสูตร/สาขาวิชา เก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือก
เขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณเพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายของคณะ หลกัสูตร/สาขาวิชา มากท่ีสุด และเพื่อใหเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่าทาง
การศึกษามากท่ีสุดทั้งตวัผูเ้รียนและมหาวิทยาลยั 
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