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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือการศึกษาและเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตาม เพศ
เกรดเฉลีย และรายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้เกณฑ์กาํ หนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) และดําเนินการสุ่ มแบบแบ่งชัน
(Stratified random sampling) โดยแบ่งตามระดับชันปี การศึกษาได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี
รวมทังสิ น 148 คนเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
5 ระดับ จํานวน 23 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนก อยูร่ ะหว่าง .22-.49 และมีค่าความเชื อมันทังฉบับเท่ากับ .81
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าวิกฤตที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบรายคู่โดยใช้วิธี
ของ Scheffe'
ผลการวิจยั พบว่า
1. การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมือเรี ยงจากค่ามากไปหาน้อย พบว่า ด้านการยอมรับ
ในสถาบัน ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และด้านความมันคงก้าวหน้า
2. เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเพศโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความมันคงก้าวหน้า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเกรดเฉลียโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
4. เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามรายได้ของครอบครัวเฉลียต่อเดือน
พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านค่าใช่จ่ายทางการศึกษา
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยพบว่า นิสิตทีมีรายได้เฉลียของครอบครัว
ต่อเดือน มากกว่า , บาท ขึนไป มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05
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This research aims to study and compare students’ decision regarding studying a Bachelor
degree at the Faculty of Political Science and Law, Burapha Universityas classified by gender, GPA,
and monthly average income of family. The sample used in this study was 148 students. The criteria
used to determine the size of the sample was suggested based on Krejcie and Morgan’s table.
The instrument used in this research was a five-point scale questionnaire. The item discriminative
power of this questionnaire was between .22-.49 and its reliability was .81. The statistics used to
analyze the data were Mean ( X ), Standard Deviation (SD), t-test, One-way ANOVA, and Scheffe' s test.
This study revealed that:
1. Students’ decision regarding studying a Bachelor degree at the Faculty of Political Science
and Law, Burapha University, as a whole and each aspect, was at a high level. The top 3 reasons for
choosing to study this program were: Acceptance in institutions, Education expenses, and Job security
and career development.
2. Students’ motivation for choosing to study a Bachelor degree at the Faculty of Political
Science and Law, Burapha University as classified by gender, as a whole and each aspect, showed no
statistical significant difference: except in the area of job security and career development which was
found statistically significantly at .05 levels.
3. Students’ decision regarding studying a Bachelor degree at the Faculty of Political Science
and Law, Burapha University as classified by GPA, as a whole and each aspect, showed no statistical
significant difference.
4. Students’ decision regarding studying a Bachelor degree at the Faculty of Political Science
and Law, Burapha University as classified by monthly average income of family, as a whole and each
aspect, showed no statistically significance: except in the area of education expenses which found
statistically significantly different at .05 levels. It was found that the students with the average monthly
income over 40,001 baht had a significant motivation to study at .05 levels.
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บทที
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในการพัฒนาประเทศทังทางเศรษฐกิจและสังคมให้เจริ ญก้าวหน้านันมีปัจจัยสําคัญ
หลายประการทีทาํ ให้การพัฒนาประเทศประสบความสําเร็ จ แต่ปัจจัยสําคัญทีสุดก็คือ “ประชากร
ทีมีคุณภาพ” ทังนีเพราะประชากรเป็ นปั จจัยในการพัฒนาโดยตรง และเป็ นทังผูป้ ระสานปั จจัยอืน ๆ
เข้าด้วยกัน ประชากรทีมีทงั คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพต้องอาศัย “การศึกษา” และการทีจะพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริ ญรุ่ งเรื องได้นนั จะต้องมีการพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื น ๆ
การพัฒนาด้านการศึกษาจึงนับว่าเป็ นสิ งสําคัญ สถาบันการศึกษาทุกระดับย่อมมีความสําคัญต่อ
การพัฒนาการศึกษาทังสิ น การพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าสอดคล้อง และสนองความต้องการ
ทางเศรษฐกิจสังคม การปกครอง สิ งสําคัญประการหนึงคือ การพัฒนาด้านการศึกษา เพราะการศึกษานัน
เป็ นรากฐานสําคัญของการเสริ มสร้างความสามารถความเจริ ญของบุคคลทังทางด้านร่ างกายจิตใจ
และปั ญญา การศึกษาจึงเป็ นรากฐานช่วยส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง การจัดการศึกษาในปั จจุบนั ต้องมีการปรับตัวและเปลียนแปลง เนื องจากกระแสโลกาภิวฒั น์
ส่ งผลกระทบให้เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการศึกษามีความเคลื อนไหวและแข่งกันอย่างสู ง
โดยเฉพาะสาขาทีเป็ นทีตอ้ งการของตลาดแรงงาน และในส่ วนของการศึกษาเอกชนต้องปรับเปลี ยน
ค่อนข้างรุ นแรง เพือความอยูร่ อดและมันคง
การศึกษาเป็ นเครื องมือสําคัญในการพัฒนามนุษย์เพือพัฒนาประเทศ เป็ นรากฐาน
ทีสาํ คัญทีสุดประการหนึง ในการสร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้าและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในสังคม
การศึกษาจึงเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้เพื อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู ้การฝึ กอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ
การสร้างองค์ความรู ้อนั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรี ยนรู ้และปั จจัยเกื อหนุนให้บุคคล
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื องตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2545, หน้า 5)
ดังนันการพัฒนาการศึกษาเป็ นเป้ าหมายสําคัญของรัฐ ในอันที จะไปสู่ การพัฒนาใน
ประเทศในด้านต่าง ๆ นับตังแต่การพัฒนาการศึกษาในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
ในการพัฒนาการศึกษานีมีความจําเป็ นทีจะต้องมีขอ้ มูลทีเกียวข้องกับการศึกษาเพือช่วยใน
การตัดสิ นใจในการวางแผน และกําหนดเป้ าหมาย ตลอดจนอันดับความสําคัญก่อนหลังใน
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การช่วยเหลือส่ งเสริ มหรื อจัดหาเพิมเติมซึ งบุคลากรทางการศึกษา สถานที เรี ยนและสภาพแวดล้อม
ของโรงเรี ยน (สนธยา แพ่งศรี สาร, 2549)
การได้รับการศึกษาอย่างน้อยก็ตอ้ งการสําเร็ จการศึกษาขันพืนฐาน และผูท้ ีจบการศึกษา
ขันพืนฐานและจะมีเป้ าหมายศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามศักยภาพและความพร้อมของตน
ทังด้านเศรษฐกิจ ความรู ้ความสามารถ และโอกาสที จะได้รับการศึกษาประกอบกัน เมื อรัฐบาลให้
โอกาสแก่ประชาชนได้รับการศึกษามากขึ น ส่ งผลให้ในปั จจุบนั นี มีผจู ้ บการศึกษาระดับมัธยมปลาย
หรื อเทียบเท่ามากขึนพร้อมทังต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปั จจุบนั สถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษานันกระจายตัวอยูท่ ัวประเทศ นักเรี ยนจึงมีโอกาสเลือกเรี ยนในสาขาวิชาและ
สถาบันอุดมศึกษาทีเหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถของตนเองมหาวิทยาลัยบูรพา
จัดเป็ นมหาวิทยาลัยชันนําของภาคตะวันออก มีการผลิตบัณฑิตที มีคุณลักษณะเป็ นผูน้ าํ เน้นด้าน
อุตสาหกรรมและการบริ การ มีความสามารถในการแข่งขันภายใต้คุณธรรมและจริ ยธรรม ส่ งเสริ ม
การวิจยั เชิงบริ การ เพือสร้างองค์ความรู ้ทีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทังนียงั ให้บริ การ
ทางด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม มีคุณภาพชีวติ และสิ งแวดล้อมทีดีขึน ตระหนักถึง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดาํ รงอยูต่ ่อไป ส่ วนในเรื องการจัดการศึกษา
ระดับต่าง ๆ มหาวิทยาลัยบูรพาได้เน้นการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื อง เพือผลิตบัณฑิต
ทีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ ขันตอนทีสาํ คัญทีสุดในการควบคุมคุณภาพ คือ
การคัดเลือกนิสิตเข้ามาศึกษา ซึ งเป็ นปั จจัยนําเข้าปั จจัยหนึ งของการผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพ ดังนัน
ทางมหาวิทยาลัยจึงมุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถ มุ่งกระจายโอกาสสู่ ภาคตะวันออก
จึงทําให้มีวธิ ี การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในรู ปแบบที หลากหลาย (มหาวิทยาลัยบูรพา,
2552)
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เริ มก่อตังในปี พ.ศ. 2517 โดยได้ตงั เป็ นภาควิชารัฐศาสตร์
ภายใต้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (มศว.บางแสน)
ซึ งเป็ นปี เดียวกันกับทีมหาวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้รับการยกฐานะให้เป็ น มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ต่อมา พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสนได้รับ
การยกฐานะเป็ น มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงอยูภ่ ายใต้คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ สําหรับภาควิชานิติศาสตร์ ได้ถูกจัดตังขึนในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ใน พ.ศ. 2544 และใน พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปลียนสถานภาพจากส่ วนราชการเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีมติจดั ตังคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
เมือวันที 26 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยได้รวมภาควิชารัฐศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ เข้าไว้ดว้ ยกัน
ในปั จจุบนั สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้เปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี มีผใู ้ ห้ความสนใจ
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เข้าศึกษาอย่างต่อเนื อง และมีจาํ นวนเพิมมากขึนทุกปี โดยผูท้ ีเข้ารับการศึกษาในภาควิชาดังกล่าว
แต่ละคนย่อมมีเหตุผลในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในภาควิชารัฐศาสตร์ แตกต่างกัน
ผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์ทีจะศึกษาองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ทีจะเป็ นเหตุจูงใจใน
การตัดสิ นใจของนิสิตเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ในภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ซึ งจะนําไปเป็ นแนวทางนําไปใช้เป็ นข้อมูลให้ทางภาควิชารัฐศาสตร์ ในการพัฒนา
หลักสู ตรและวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนเพือให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
ในปี การศึกษาต่อ ๆ ไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพือเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจําแนกตาม เพศ เกรดเฉลี ยและรายได้เฉลีย
ต่อเดือนของครอบครัว

สมมติฐานของการวิจัย
นิสิตทีมีเพศ เกรดเฉลียสะสม และรายได้เฉลี ยต่อเดือนของครอบครัวทีแตกต่างกัน
จะมีการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน

คําถามของการวิจัย
1. นิสิตทีมีเพศเกรดเฉลียสะสม และรายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัวทีแตกต่างกัน
จะมีการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับใด
2. นิสิตทีมีเพศ เกรดเฉลียสะสม และรายได้เฉลี ยต่อเดือนของครอบครัวทีแตกต่างกัน
จะมีการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกันหรื อไม่
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ในครังนี มุ่งศึกษาการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ของประชา
อ่อนรักษา (2542) ซึ งได้ศึกษาเรื ององค์ประกอบทีเป็ นแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยศึกษาทังหมด 7 ด้าน คือ ด้านความมันคงก้าวหน้า ด้านการสนับสนุน
การมาเรี ยน ด้านสังคมในมหาวิทยาลัย ด้านการยอมรับในสถาบัน ด้านเหตุผลส่ วนตัว ด้านการพัฒนา
ตนเอง และด้านความพึงพอใจ โดยผูว้ จิ ยั ได้สังเคราะห์ให้เหลือทังหมด 4 ด้านได้แก่ ด้านการยอมรับ
ในสถาบัน ด้านความมันคงก้าวหน้า ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และด้านเหตุผลส่ วนตัว โดยศึกษา
เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อจําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล คือ เพศ เกรดเฉลี ย และ
รายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัวจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพที 1
ตัวแปรอิสระ
. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. เกรดเฉลีย
 2.1 ตํากว่า 3.00
2.2 มากกว่า 3.00 ขึนไป
3. รายได้ของครอบครัวเฉลีย
ต่อเดือน
3.1 ตํากว่า 20,000 บาท
3.2 20,001-40,000 บาท
3.3 40,001 บาทขึนไป

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ด้านการยอมรับในสถาบัน
2. ด้านความมันคงก้าวหน้า
3. ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
4. ด้านเหตุผลส่ วนตัว
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ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
เพือเป็ นข้อมูลให้กบั ฝ่ ายวิชาการและภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เพือให้ทางภาควิชานําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
รวมทังปรับปรุ งหลักสู ตร เพือให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตที จะเข้าศึกษาต่อ
ในภายภาคหน้า

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การวิจยั ครังนีมุ่งศึกษาเกียวกับการศึกษาการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ งมีทงั หมด ด้าน คือ
ด้านการยอมรับในสถาบัน ด้านความมันคงก้าวหน้า ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและด้านเหตุผล
ส่ วนตัว
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการศึกษาเป็ นนิสิตทีเข้าศึกษาในระดับชันปี ที 1-2 คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี การศึกษา 2558 จํานวน 232 คน (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากการเปิ ดตารางสําเร็ จรู ป
ของ เครจซี และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) และดําเนิ นการสุ่ มแบบแบ่งชัน
(Stratified random sampling) โดยแบ่งตามระดับชันปี การศึกษา ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาวิจยั ครังนี รวมทังสิ น 148 คน คือระดับชันปี ที 1 จํานวน 75 คน และระดับชันปี ที 2
จํานวน 73 คน
ตัวแปรทีจะศึกษา
. ตัวแปรต้น ได้แก่
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
. . หญิง
1.2 เกรดเฉลีย
. . ตํากว่า .
. . มากกว่า . ขึนไป
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. รายได้ของครอบครัวเฉลียต่อเดือน
1.3.1 ตํากว่า , บาท
1.3.2 20,001- , บาท
1.3.3 , บาทขึนไป
. ตัวแปรตาม ได้แก่ การศึกษาการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย
2.1 ด้านการยอมรับในสถาบัน
2.2 ด้านความมันคงก้าวหน้า
2.3 ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
2.4 ด้านเหตุผลส่ วนตัว

ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
เพือเป็ นข้อมูลให้กบั ฝ่ ายวิชาการและภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาเพือให้ทางภาควิชานําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
รวมทังปรับปรุ งหลักสู ตรเพือให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตที จะเข้าศึกษาต่อ
ในภายภาคหน้า

นิย ามศัพท์ เฉพาะ
ในการศึกษาเรื องการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื อความเข้าใจเกียวกับความหมายของคํา
ทีใช้ในการศึกษาวิจยั ได้กาํ หนดความหมายของศัพท์ต่าง ๆ ได้ดงั นี
1. นิสิต หมายถึง นิสิตระดับปริ ญญาตรี ชนั ปี ที 1-2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาทีสอบผ่านการคัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี การศึกษา 2558
2. เกรดเฉลียสะสม หมายถึง คะแนนเฉลี ยสะสมทีใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกเพือเข้า
ศึกษาเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ งแบ่งเป็ น กลุ่ม คือ ตํากว่า 3.00 และมากกว่า 3.00 ขึนไป
3. รายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัว หมายถึง รายได้ประจําของบิดามารดา หรื อ
ผูป้ กครองทีให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่นิสิต โดยเฉลี ยต่อเดือน แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ รายได้
เฉลียต่อเดือนตํากว่า , บาท รายได้เฉลียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท และรายได้เฉลียต่อเดือน
40,001 บาทขึนไป
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4. การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อ หมายถึง สิ งต่างๆทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของ
นิสิตในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีองค์ประกอบดังนี
4.1 การยอมรับในสถาบัน หมายถึง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีหลักสู ตรและเนื อหาวิชา
มีความทันสมัยคณาจารย์มีผลงานทางด้านวิชาการเป็ นที ยอมรับในวงการการศึกษาคณาจารย์
มีความรู ้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ทางด้านรัฐศาสตร์ เป็ นอย่างดี
มีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมในการจัดการศึกษามีความพร้อมทางด้านบุคลากรและโสตทัศนูปกรณ์
ศิษย์เก่าทีจบจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความสําเร็ จในหน้าที การงานและเป็ นผูม้ ีชือเสี ยงเป็ นทียอมรับ
ในสังคม
4.2 ความมันคงก้าวหน้า หมายถึง ความมุ่งหวังอันเป็ นประโยชน์ที คาดว่าจะได้รับ
หลังจากเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี เมื อสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีโอกาสหางานทําได้ง่ายขึนสามารถศึกษาต่อในระดับสู งได้ง่าย
เมือจบการศึกษาจะได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์ ทาํ ให้เข้าใจ
ปั ญหาทีเกิดขึนในสังคมมากขึน รวมทังทําให้ได้รู้จกั กับเพือนใหม่ทีมาจากครอบครัวหลากหลายอาชีพ
ทําให้เกิดการแลกเปลียนประสบการณ์การเรี ยนรู ้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
4.3 ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาหมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีใช้ในการศึกษาทีสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้แก่ค่าหน่วยกิตที ถูกกว่าสถาบันอืนทีเปิ ดสอน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ เหมือนกันมีค่าบํารุ งต่าง ๆ เช่นค่าบํารุ งคณะ บํารุ งหอสมุด ฯ ถูกกว่าสถาบันอื น
ค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการศึกษาน้อยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าอาหาร
ถูกกว่าสถาบันอืนค่าเอกสารและตําราเรี ยนถูกกว่าสถาบันอื น
4.4 ด้านเหตุผลส่ วนตัวหมายถึง ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนวทีโรงเรี ยน
ให้มาศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้รับคําแนะนําและชักชวนจากเพื อนหรื อรุ่ นพี และได้รับ
คําแนะนําและสนับสนุนจากครอบครัวหรื อผูป้ กครองให้มาศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์
รวมทังสถาบันอยูใ่ กล้ภูมิลาํ เนาและมีการเปิ ดรับนิสิตโครงการพิเศษ (โควตา) เยอะ
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บทที
เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื องแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที เกียวข้อง ประกอบด้วย
1. การจัดการศึกษาหลักสู ตรรัฐศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี ของคณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. แนวคิด ทฤษฎี และความสําคัญเกียวกับการตัดสิ นใจ
3. แนวคิดเกียวกับปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการศึกษา
4. แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ
5. ตัวแปรทีเกียวข้องกับงานวิจยั
6. งานวิจยั ทีเกียวข้อง

การจัดการศึกษาหลักสู ตรรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีของคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย บูรพา
1. ประวัติและความเป็ นมา
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพาก่อตังขึนตังแต่ปี พ.ศ. 2517 ซึ งเป็ น
ปี เดียวกับทีวทิ ยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะให้เป็ นมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
และต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้ถูกจัดรวมให้อยูภ่ ายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เมือมีการยกฐานะมหาวิทยาลัยศรี -นคริ นทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสนขึนเป็ น
มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดระยะเวลากว่า ปี ทีผา่ นมา ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้จดั การเรี ยนการสอน
รายวิชาศึกษาทัวไปและวิชาโทให้กบั นิสิต ต่อมาในปี พ.ศ.
ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้พฒั นา
หลักสู ตรในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ และเริ มทํา
การสอนนิสิตปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทมาจนถึงปั จจุบนั และเมื อวันที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จดั ตังเป็ นคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ การกําหนดให้คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ เป็ นส่ วนงานในระดับคณะ เกิดขึ นจากการทีมหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลียนสถานภาพ
จากส่ วนราชการเป็ น องค์การมหาชนในกํากับของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2550 ทังนี มหาวิทยาลัยบูรพาได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื อง การจัดตังส่ วนงานและ
ภาระหน้าทีของส่ วนงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2551 ได้กาํ หนดจํานวน
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ส่ วนงานและภาระหน้าทีของส่ วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาไว้ 24 ส่ วนงาน โดยส่ วนงาน
ในหัวข้อ 4.8 ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยกําหนดให้ส่วนงานนี มีภาระหน้าที
“จัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิจยั และบริ การวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มีคณบดีเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ด” ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี ได้ประกาศใช้แทน ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื อง การจัดตังส่ วนงานและภาระหน้าทีของส่ วนงาน พ.ศ. 2551 ลงวันที 10 เมษายน พ.ศ. 2551
ซึ งได้กาํ หนดให้ คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ เป็ นส่ วนงานในระดับคณะ ในหัวข้อ 3.10 และมีผล
ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 จึงอาจถือได้วา่ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ก่อกําเนิด
เป็ นทางการขึนครังแรกในวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551)
2. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
2.1 ปรัชญา
หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีความมุ่งมันผลิตบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจ
ในวิชาการ ด้านปรัชญาและทฤษฎีการเมือง การเมืองการปกครองประเทศ การปกครองท้องถิ น
และเศรษฐศาสตร์ การเมือง ในบริ บทของประชาชาติ และสังคมภาคตะวันออก มีวสิ ัยทัศน์ใน
การพัฒนาสังคม เข้าใจวิธีวพิ ากษ์วจิ ารณ์อย่างเป็ นระบบ เพื อให้เป็ นพลเมืองทีมีความกระตือรื อร้น
ทางการเมือง และเป็ นผูม้ ีคุณธรรม
2.2 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ส่ งเสริ มกิจกรรมการพัฒนาการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการบริ หาร
ทังในภาครัฐ และเอกชน ซึ งส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยส่ วนรวมมีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล สามารถ
จับประเด็นปั ญหาของสังคม วิเคราะห์ปัญหา และวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
ตลอดจนการเป็ นผูน้ าํ ในการแก้ไขปั ญหาได้มีความรู ้ทางวิชาการเชิงบูรณาการ และเฉพาะสาขาวิชา
ทีเลือกศึกษา รวมทังมีวธิ ี คิดแบบสหวิทยาการลึกซึ งพอทีจะใช้เป็ นพืนฐานในการศึกษาในระดับสู ง
ต่อไปตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรระดับท้องถิ นในภูมิภาคตะวันออก
มีความเชือมันในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย มีจริ ยธรรมและคุณธรรม ในการปฏิบตั ิหน้าที
ทังในฐานะพลเมือง และผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านรัฐศาสตร์ ที มุ่งรับใช้สังคม
. โครงสร้างของหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
9 หน่วยกิต
วิชาภาษาอืน
3 หน่วยกิต
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุ ขภาพ)
5 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
96 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
39 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า (เลือกเรี ยนเพียงกลุ่ มใดกลุ่มหนึงในสามกลุ่มวิชานี )
39 หน่วยกิต
วิชาโท ให้เลือกเรี ยนวิชาโททีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต

แนวคิด ทฤษฎี และความสํ าคัญเกีย วกับการตัดสิ นใจ
ความหมายของการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจ เป็ นกระบวนการทางเลือกที ดีทีสุดจากหลาย ๆ ทางเลือก ก่อนทีจะนํา
ทางเลือกนันไปปฏิบตั ิ โดยใช้หลักเหตุผลจากทางเลือกหรื อข้อมูลทังหมดทีมีอยู่ เพือให้เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามทีตอ้ งการ ส่ วนการตัดสิ นใจเลือกอาชีพนัน เป็ นกระบวนการทีบุคคลได้พิจารณา
ไตร่ ตรองจากข้อมูลต่าง ๆ ที มีอยู่ และเลือกแนวทางทีตนเองต้องการ เพือนําไปสู่ จุดมุ่งหมาย
ทีตนเองตังใจและเกิดความพอใจสู งสุ ดในอาชีพนัน (สมทรัพย์ อติชาติบุตร, 2541, หน้า 19)
นอกจากนียงั มีนกั วิชาการอีกหลายท่านทีให้ความหมายเกี ยวกับการตัดสิ นใจไว้ดงั นี
ภาวิต ประกาศิต (2540 อ้างถึงใน ดวงรัตน์ กวดกิจการ, 2544, หน้า 17) กล่าวว่า กระบวนการ
ตัดสิ นใจ คือ วิธีการทีสามารถใช้ควบคุมปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจทีมีเป็ นจํานวนมาก
พร้อมทังสามารถเรี ยนรู ้วธิ ี จาํ แนกความแตกต่างขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการตัดสิ นใจและ
รู ้วา่ กําลังอยูท่ ีไหน ขันตอนไหนของการตัดสิ นใจ
สุ ธีรา สะอาดสุ ด (2545, หน้า 23) ได้กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกแนวทาง
ปฏิบตั ิทีเห็นว่าดีทีสุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพือให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ทีวางไว้
อีกทังยังต้องอาศัยข้อมูล ปั จจัยต่าง ๆ เป็ นองค์ประกอบในการตัดสิ นใจ บนพื นฐานของสมมติฐาน
ทีเป็ นไปได้เพือการบรรลุผลในความสําเร็ จ กระบวนการตัดสิ นใจ ที จาํ เป็ นจะต้องมีการดําเนินการ
เกิดขึนตังแต่เกิดความรู ้สึกในตัวปั ญหา หาข่าวสารทีเกียวข้อง ประเมินค่าข่าวสาร กําหนดทางเลื อก
การเลือกทางเลือกและการปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจ
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ดวงรัตน์ กวดกิจการ (2544, หน้า 18) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึงกระบวนการเลือก
ในระหว่างทางเลือกต่าง ๆ ซึ งจะเป็ นไปตามลําดับขันตอนทีจะเลือกสิ งใด สิ งหนึงและสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้จริ ง โดยพิจารณาเลือกทางเลือกที สัมพันธ์กบั ลักษณะของตนเอง
เฮอร์ ริสัน (Hirrison, 1981 อ้างถึงใน สุ ธีรา สะอาดสุ ด, 2545, หน้า 21) ได้ให้ความหมาย
ของการตัดสิ นใจไว้วา่ การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการประเมินที เกียวกับทางเลือก หรื อตัวเลือก
ทีจะนําไปสู่ เป้ าหมาย ผลทีเกิดจากการเลือกต่าง ๆ ทีจะนําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายได้มากที สุด
สรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกที ดีทีสุดจากทางเลือก
หลาย ๆ ทางเลือกและสามารถนําไปปฏิบตั ิจริ งตามการตัดสิ นใจ โดยพิจารณาทางเลือก ที เหมาะสม
กับตัวเองและในการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งนัน จะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ อยูม่ ากมาย
แต่ภายในกระบวนการแต่ละกระบวนการจะต้องมีสิ งหนึงเข้าไปมีส่วนร่ วมอยูด่ ว้ ยตลอดเวลา
นันคือ การตัดสิ นใจ
ความสํ าคัญของการตัดสิ นใจ
จุฑา เทียนไทย (2550, หน้า 284 อ้างถึงใน คชาวุฒิ จันทรคา, 2556) ได้ให้ความสําคัญ
ของการตัดสิ นใจว่า การตัดสิ นใจ ต้องขึนอยูก่ บั ความสามารถ และความฉลาดของผูบ้ ริ หารทีสามารถ
ผ่านขันตอนกระบวนการของการตัดสิ นใจ ซึ งประกอบด้วยความเข้าใจ และรู ้ถึงปั ญหา คิดทางเลือก
เลือกทางเลือกทีถูกต้อง นํามาใช้ได้ทนั เวลาและสถานการณ์ รวมถึงมีการติดตามและประเมินผล
นลินรัตน์ สายศรี บณั ฑิต (2552, หน้า 42) ให้ความสําคัญของการตัดสิ นใจว่า การตัดสิ นใจ
มีความสําคัญขันพืนฐานในการดํารงชีวติ การตัดสิ นใจที ดี รอบคอบจะส่ งผลให้เกิด ประสิ ทธิ ภาพ
ในการดําเนินกิจการต่าง ๆ ซึ งผลลัพธ์ของการตัดสิ นใจล้วนจะมีอิทธิ พลต่อ การดําเนินการและ
อนาคตขององค์การโดยตรง
ภารดี อนันต์นาวี (2557, หน้า 159) ได้ให้ความสําคัญของการตัดสิ นใจว่า การตัดสิ นใจ
ได้รับการยอมรับว่ามีความสําคัญทีมีต่อการบริ หารตลอดมา ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาในแนวใดก็ตาม
มักจะต้องศึกษาในเรื องของการตัดสิ นใจสังการควบคู่กนั ไปกับการเรี ยนทฤษฎีทางบริ หารเสมอ
ตามแนวคิดทางการบริ หารถือว่า
1. การบริ หารองค์การผูบ้ ริ หารจะต้องทํางานทังในด้านการตัดสิ นใจสังการ พอ ๆ กับ
การลงมือปฏิบตั ิ ซึ งเดิมผูบ้ ริ หารมักจะเน้นการลงมือกระทํา (Doing) มากกว่าการตัดสิ นใจ (Decide)
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารมักจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจมากกว่าการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง (Theexecutiveis a
deciderandnot a doer)
2. หน้าทีหลักของการบริ หารคือ การควบคุมและอํานวยการขบวนการตัดสิ นใจ
ให้เหมาะสมกับงานทีปฏิบตั ิ
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3. การตัดสิ นใจได้รับการยอมรับว่า เป็ นหัวใจของหน่วยงานและเป็ นกระบวนการ
ทีสาํ คัญมากทางการบริ หาร
สรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจมีความสําคัญต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารทุกขันตอน
ซึ งเมือเกิดปั ญหาขึน ก่อนจะมีการปฏิบตั ิผบู ้ ริ หารต้องมีการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที ดีทีสุด
ในการแก้ปัญหาให้เกิดผลลัพธ์ต่อองค์กร ดังนันผูบ้ ริ หารต้องมีความรู ้และมีความรอบคอบ
ในการตัดสิ นใจ และการตัดสิ นทีดีตอ้ งได้แนวทางทีดี เมือปฏิบตั ิแล้วจะทําให้สามารถแก้ปัญหา
หรื อบรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประเภทของการตัดสิ นใจ
เนืองจากการตัดสิ นใจมีผลทางปฏิบตั ิเกี ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ดังนัน จึงใช้
ปรากฏการณ์แห่งความไม่แน่นอนเป็ นเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ ซึ งแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท
(ภูมิสิทธิ มิงชะนิด, 2548, หน้า 22-23) ดังนี
1. การตัดสิ นใจภายใต้ภาวะแน่นอน (Certainty) ผูต้ ดั สิ นใจมีขอ้ มูลทีสมบูรณ์แน่นอน
ชัดเจนเกือบร้อยเปอร์ เซ็นต์ กําหนดได้วา่ สภาวการณ์ใดจะเกิดและเกิดอย่างไรแต่ในความเป็ นจริ งนัน
การตัดสิ นใจภายใต้ภาวะความแน่นอนมีโอกาสเป็ นไปได้นอ้ ยมาก หรื อแทบ ไม่มีเลย จึงได้นาํ
กลวิธีการตัดสิ นใจทังหลายมาพัฒนาในรู ปของการตัดสิ นใจภายใต้ภาวะ ที แน่นอนโดยกําหนด
ข้อสมมติไว้วา่ สภาวการณ์ใดบ้างที จะเกิด
. การตัดสิ นใจภายใต้ภาวะไม่แน่นอน (Uncertainty) การตัดสิ นใจภายใต้ภาวะไม่แน่นอน
มีโอกาสเกิดได้มากทีสุด ผูต้ ดั สิ นใจต้องปฏิบตั ิดว้ ยความมืดมน เพราะปราศจากข้อมูลหรื อแทบไม่มี
ข้อมูล เพือประกอบการพิจารณาเกณฑ์ทีใช้ประกอบการตัดสิ นใจขึนอยูก่ บั ลักษณะนิสัยรายบุคคล
ของผูต้ ดั สิ น ซึ งแบ่งได้ ประเภท ดังนี
2.1 บุคคลประเภทใช้หลักการ Maximin (Maximizeminimumpayoff) หรื อได้นอ้ ย
ดีกว่าไม่ได้เลย บุคคลประเภทนี มกั เป็ นผูท้ ีระแวดระวังภัยไม่ไว้วางใจในความไม่แน่นอน
มีประสบการณ์ในทางคาดการณ์ดา้ นร้าย ฉะนัน จึงตัดสิ นใจเลือกวิธีปฏิบตั ิทีแน่ใจว่าประสบ
ผลสําเร็ จตําสุ ดแต่ความแน่นอนสู ง
2.2 บุคคลประเภทใช้หลัก Maximax (Maximizeminimumpayoff) หรื อบุคคลผูโ้ ชคดีเสมอ
บุคคลประเภทนี จดั เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการคาดการณ์ล่วงหน้าในแง่ดีไม่คาํ นึงถึง
ความไม่แน่นอน เพราะเชื อมันในความเชียวชาญสู งสุ ดของตน
2.3 บุคคลประเภทใช้หลัก Middleofthelinebetweenthemaximaxandmaximin หรื อ
ประเภทประนีประนอม บุคคลประเภทนี เหมาะสมสําหรับเมือร่ วมในสถานการณ์ ทีประกอบด้วย
บุคคลทังสองประเภทดังกล่าวข้างต้น
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2.4 บุคคลประเภท Criterionofrationality หรื อประเภทนิยมความเสมอภาคในกรณี นี
แตกต่างจากกรณี ประนีประนอม เพราะจะนําทางเลือกมาคิดถ่วงนําหนักให้เท่ากันและเหมือนกันหมด
ส่ วนการตัดสิ นใจยังคงยึดหลักเดียวกัน คือ พิจารณาจากค่าสู งสุ ดของปริ มาณตามที คาดหวัง
. บุคคลประเภท Minimax หรื อประเภทใฝ่ สู งเกินศักดิ คือ พยายามรักษาโอกาส
ทีจะได้รับประโยชน์สูงสุ ด หรื อในอีกแง่หนึ งก็คือ ปฏิบตั ิตามทางเลือกทีมีโอกาสเสี ยน้อยทีสุดนันเอง
. การตัดสิ นใจภายใต้ภาวะเสี ยง (Risk) การตัดสิ นใจภายใต้ภาวะเสี ยงมีโอกาสเป็ นไปได้สูง
รองจากการตัดสิ นใจภายใต้ภาวะไม่แน่นอน เนื องจากเป็ นภาวะทีอยูก่ ึงกลางระหว่างภาวะแน่นอน
และไม่แน่นอน การตัดสิ นใจจะทําตามข้อมูลที พอมีอยูบ่ า้ ง แต่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลทีได้รับเพียงช่วย
ให้คาดเดาว่าตามรู ปแบบของความน่าจะเป็ นนัน สภาวการณ์ใดมีโอกาสจะเกิดได้บา้ ง โดยข้อมูล
จะมีหลายรู ปแบบและหลายดีกรี
สรุ ป ประเภทของการตัดสิ นใจ สามารถแบ่งออกได้เป็ นขันตอนต่าง ๆ เช่น การแยกแยะ
ปั ญหา การหาข่าวสารและประเมินข่าวสารที เกียวข้องกับปั ญหา การกําหนดทางเลือก การตัดสิ นใจ
เลือกทางเลือกและการปฏิบตั ิตามทางเลือก
กระบวนการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจ (Process of decision making) หมายถึง การกําหนดขันตอนของ
การตัดสิ นใจตังแต่ขนั ตอนแรกไปจนถึงขันตอนสุ ดท้าย การตัดสิ นใจโดยมีลาํ ดับขันของกระบวนการ
ดังกล่าว เป็ นการตัดสิ นใจโดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์ ซึ งเป็ นการตัดสิ นใจโดยใช้ระเบียบวิธี
ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื องมือช่วยในการหาข้อสรุ ปเพือการตัดสิ นใจ ขันตอนของกระบวนการ
ตัดสิ นใจมีอยูห่ ลายรู ปแบบ แล้วแต่ความคิดเห็นของนักวิชาการ พลันเกต และแอ็ตเนอร์ (Plunkett
& Attner, 1994, p. 162 อ้างถึงใน กุลชลี ไชยนันตา, 2539, หน้า 135-139) ได้เสนอลําดับขันตอน
ของกระบวนการตัดสิ นใจเป็ น ขันตอน ดังนี
ขันที การระบุปัญหา (Define the problem) เป็ นขันตอนแรกทีมีความสําคัญอย่างมาก
เพราะการระบุปัญหาได้ถูกต้องหรื อไม่ ย่อมมีผลต่อการดําเนินการในขันต่อ ๆ ไปของกระบวนการ
ตัดสิ นใจ ซึ งจะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสิ นใจด้วย ดังนัน ผูบ้ ริ หารจึงควรระมัดระวัง
มิให้เกิดความผิดพลาดในการระบุปัญหาขององค์การ ทังนี ผูบ้ ริ หารควรแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างอาการแสดง (Symptom) ทีเกิดขึนกับตัวปั ญหาทีแท้จริ งเสี ยก่อน ยกตัวอย่างเช่น กรณี
ทียอดขายของบริ ษทั ลดลง ซึ งมีสาเหตุมาจากคุณภาพสิ นค้าตํา จะเห็นว่าการทียอดขายลดลง
เป็ นอาการแสดง และปั ญหาทีตอ้ งแก้ไขได้แก่ การทีคุณภาพสิ นค้าตํา ดังนันผูบ้ ริ หารทีชาญฉลาด
ต้องคอยสังเกตอาการแสดงต่าง ๆ ทังต้องรวบรวมข้อมูลทีจาํ เป็ นต่อการค้นหาสาเหตุของอาการ
แสดงเหล่านัน ซึ งจะนําไปสู่ การระบุปัญหาทีแท้จริ งได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
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ขันที การระบุขอ้ จํากัดของปั จจัย (Indentify limiting factors) เมือสามารถระบุปัญหา
ได้ถูกต้องแล้ว ผูบ้ ริ หารควรพิจารณาถึงข้อจํากัดต่าง ๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากทรัพยากร
ซึ งเป็ นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ได้แก่ กําลังคน เงินทุน เครื องจักร สิ งอํานวยความสะดวก
อืน ๆ รวมทังเวลาซึ งมักเป็ นปั จจัยจํากัดทีพบอยูเ่ สมอ ๆ การรู ้ถึงข้อจํากัดหรื อเงื อนไขทีไม่สามารถ
เปลียนแปลงได้ จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารกําหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกให้แคบลงได้ ตัวอย่างเช่น
ถ้ามีเงือนไขว่าต้องส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้าภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแก้ไขปั ญหาการผลิต
สิ นค้าไม่เพียงพอทีมีระยะเวลาดําเนินการมากกว่า 1 เดือน ก็ควรถูกตัดทิงไป
ขันที การพัฒนาทางเลือก (Develop potentia lalternatives) ขันตอนต่อไป ผูบ้ ริ หาร
ควรทําการพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ขึนมา ซึ งทางเลือกเหล่านันควรเป็ นทางเลือกทีมีศกั ยภาพและ
มีความเป็ นไปได้ ในการแก้ปัญหาให้นอ้ ยลงหรื อให้ประโยชน์สูงสุ ด ตัวอย่างเช่น กรณี ที องค์การ
ประสบปั ญหาเวลาการผลิตไม่เพียงพอ ผูบ้ ริ หารอาจพิจารณาทางเลือกดังนี ) เพิมการทํางาน
กะพิเศษ ) เพิมการทํางานล่วงเวลาโดยใช้ตารางปกติ ) เพิมจํานวนพนักงาน หรื อ ) ไม่ทาํ อะไรเลย
ในการพัฒนาทางเลือกผูบ้ ริ หารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริ หารอื น ๆ ทีประสบความสําเร็ จ
ทังภายในและภายนอกขององค์การ ซึ งอาจใช้วธิ ี การปรึ กษาหารื อเป็ นรายบุคคล หรื อจัดการประชุม
กลุ่มย่อยขึน ข้อมูลทีได้รับจากบุคคลเหล่านันเมือผนวกรวมกับสติปัญญา ความรู ้ ความสามารถ
ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของตนเองจะช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถพัฒนาทางเลือกได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขันที การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เมือผูบ้ ริ หารได้ทาํ การพัฒนา
ทางเลือกต่าง ๆ โดยจะนําเอาข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละทางเลือกมาเปรี ยบเทียบกันอย่างรอบคอบ
และควรวิเคราะห์ทางเลือกในสองแนวทาง คือ ) ทางเลือกนันสามารถนํามาใช้จะเกิดผลต่อเนื อง
อะไรตามมา ตัวอย่างเช่น ถ้าโควต้าปกติในการผลิตมอเตอร์ ของแผนกผลิตเท่ากับ เครื องต่อ
เดือน แต่แผนกผลิตต้องผลิตมอเตอร์ ให้ได้ , เครื อง ภายในสิ นเดือนนี โดยมีขอ้ จํากัดด้าน
ต้นทุนขององค์การว่าจะจ่ายค่าจ้างพนักงานเพิ มขึนไม่เกิน , บาทเท่านัน ทางเลือกหนึงของ
การแก้ปัญหาอาจทําได้โดยการจ้างพนักงานทํางานล่วงเวลาในวันหยุดและเวลากลางคืน แต่เมื อ
ประเมินได้แล้วพบว่าวิธีนีจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิมขึนถึง , บาท ผูบ้ ริ หารก็ควรตัดทางเลือกนี
ทิงไป เพราะไม่สามารถนํามาใช้ได้ภายใต้ขอ้ จํากัดด้านต้นทุน
อย่างไรก็ตามทางเลือกบางทางเลือกที อยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดขององค์การก็อาจทําให้เกิดผล
ต่อเนืองทีไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น ทางเลือกหนึ ง ของการเพิมผลผลิต ได้แก่การลงทุนติดตัง
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ งจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ แต่อาจมีปัญหาเกี ยวกับการลดลงของขวัญกําลังใจ
ของพนักงานในระยะต่อมา เป็ นต้น
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ขันที การเลือกทางเลือกทีดีทีสุด (Select the best alternative) เมือผูบ้ ริ หารได้ทาํ
การ วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผูบ้ ริ หารควรเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละ
ทางเลือกอีกครังหนึง เพือพิจารณาทางเลือกทีดีทีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกทีดีทีสุดควรมีผลเสี ย
ต่อเนืองในภายหลังน้อยทีสุด และให้ผลประโยชน์มากทีสุด แต่บางครังผูบ้ ริ หารอาจตัดสิ นใจเลือก
ทางเลือกแบบประนีประนอม โดยพิจารณาองค์ประกอบที ดีทีสุดของแต่ละทางเลือกนํามา
ผสมผสานกัน
ขันที การนําผลการตัดสิ นใจไปปฏิบตั ิ (Implement the decision) เมือผูบ้ ริ หารได้
ทางเลือกทีดีทีสุดแล้ว ก็ควรมีการนําผลการตัดสิ นใจนันไปปฏิบตั ิ เพือให้การดําเนิ นงานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารควรกําหนดโปรแกรมของการตัดสิ นใจ โดยระบุถึงตารางเวลา
การดําเนิ นงาน งบประมาณ และบุคคลที เกียวข้องกับการปฏิบตั ิ ควรมีการมอบหมายอํานาจหน้าที
ทีชดั เจน และจัดให้มีระบบการติดต่อสื อสารทีจะช่วยให้การตัดสิ นใจเป็ นทียอมรับ นอกจากนี
ผูบ้ ริ หารควรกําหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซึ งมีส่วนสนับสนุนให้การดําเนิ นงานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขันที การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation
system) ขันตอนสุ ดท้ายของกระบวนการตัดสิ นใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและ
การประเมินผล ซึ งจะช่วยให้ผบู ้ ริ หารได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี ยวกับผลการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตาม
เป้ าหมายหรื อไม่ ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยให้ผบู ้ ริ หารแก้ปัญหาหรื อทําการตัดสิ นใจใหม่ได้
โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิทีดีทีสุด
วุฒิชยั จํานงค์ (
อ้างถึงใน สุ ธีรา สะอาดสุ ด, 2545, หน้า 22-23) ได้กล่าวว่า
การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการเลือกในระหว่างทางเลือกต่าง ๆ และได้แบ่ งขันตอนการตัดสิ นใจ
ดังนี
1. การแยกแยะตัวปั ญหา การตัดสิ นใจนันเป็ นเรื องของการสร้างความเชื อมันใจและ
แน่ใจโดยการค้นหา ทําความเข้าใจกับปั ญหา เป็ นเรื องของการแยกแยะปั ญหาออกมาอย่างแน่ชดั
นันคือ กระบวนการตัดสิ นใจจะเริ มต้นตามขันตอนแรก
2. การหาข่าวทีเกียวข้องกับตัวปั ญหา คือ การเสาะแสวงหาสิ งทีเป็ นสาเหตุ หรื อสิ งที
ก่อให้เกิดปั ญหานัน
3. การประเมินข่าวสาร ต้องยอมรับความจริ งประการหนึ งว่า ข่าวสารทุกชนิดทีหามานัน
มิได้หมายความว่าจะเกียวข้องกับตัวปั ญหาและมีคุณค่ากับตัวปั ญหาแท้จริ งเสมอไป
4. การกําหนดทางเลือก เป็ นขันตอนสําคัญในการตัดสิ นใจ คือ กําหนดทางเลือก
ทีสามารถครอบคลุมวิธีทีจะแก้ปัญหาได้มากทีสุด
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5. การเลือกทางเลือก ขันนีเป็ นทียอมรับว่าเป็ นการตัดสิ นใจแท้จริ ง
6. การปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจ เป็ นการปฏิบตั ิผลการตัดสิ นใจหรื อทางเลือกทีเรา
จะทราบได้วา่ การตัดสิ นใจนันถูกต้อง เหมาะสมเพียงใดหรื อไม่ ก็ขึนอยูก่ บั ผลการตัดสิ นใจนัน
ไซมอน (Simon, 1960, p. 1 อ้างถึงใน สุ ธีรา สะอาดสุ ด, 2545, หน้า 21-22) ได้อธิ บายว่า
การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการทีมีระดับขันตอนสําคัญ 3 ขันตอน คือ
. การใช้ความคิดประกอบเหตุผล (Intelligence) ผูท้ าํ การตัดสิ นใจเริ มเก็บรวบรวมข้อมูล
ทีเกียวข้องจากทังตัวปั ญหาและสิ งแวดล้อม แล้วนํามาทําการประมวลผล วิเคราะห์ และตรวจสอบ
เพือทีจะกําหนดรายละเอียดของปั ญหาหรื อโอกาสนัน
. การออกแบบ (Design) ผูต้ ดั สิ นใจจะวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางต่าง ๆ ที เป็ นไปได้
ในการแก้ปัญหา เพือนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกในการปฏิบตั ิที เหมาะสม
. การคัดเลือก (Choice) ผูต้ ดั สิ นใจจะทําการคัดเลือกแนวทางเลือกปฏิบตั ิทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ทีสุด เพือนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป
สรุ ป กระบวนการตัดสิ นใจ คือ การกําหนดขันตอนของการตัดสิ นใจตังแต่ขนั ตอนแรก
ไปจนถึงขันตอนสุ ดท้าย การตัดสิ นใจโดยมีลาํ ดับขันของกระบวนการโดยใช้หลักเหตุผลและ
มีกฎเกณฑ์
ปัญหาและอุปสรรคในการตัดสิ นใจ
เมือทางเลือกของการแก้ปัญหาหรื อตัดสิ นใจดําเนินงานต่าง ๆ ได้ถูกเสนอแนะโดยกลุ่ม
หรื อโดยผูน้ าํ ทางเลือกเหล่านี ก็จะถูกประเมิน จากนันทางเลือกทีดีทีสุดหรื อสมาชิกของกลุ่ม
เห็นพร้องต้องกันมากทีสุดก็จะได้รับการเลือก ในกระบวนการนี ผนู ้ าํ พึงต้องรู ้ถึงอุปสรรคหรื อสิ งที
สามารถจะบันทอนประสิ ทธิ ภาพของการเลือกทางเลือกของกลุ่มลงไปได้ ซึ งได้แก่ ยุคล์ (Yukl,
1989, pp. 253-261)
1. การเร่ งรี บตัดสิ นใจ (Hasty Decision) การรี บเร่ งทําการตัดสิ นใจคือการตัดสิ นใจ
ทีไม่ได้มีการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ให้ดีก่อนทําการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ ง
ซึ งจะส่ งผลต่อคุณภาพของการตัดสิ นใจ แม้นว่าจะได้มีการหาทางเลือกมาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ก็ตาม สิ งสําคัญทีทาํ ให้เกิดความรี บเร่ งในการตัดสิ นใจของกลุ่มก็คือกลุ่มที มีลกั ษณะ ความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกัน หรื อกลุ่มทีเป็ นพรรคพวกเดียวกัน ซึ งเป็ นทางหนึ ง ประการทีสองทีทาํ ให้รีบเร่ ง
ในการตัดสิ นใจของกลุ่ม คือเวลา โดยเฉพาะเมือการตัดสิ นใจกระทําใกล้ ๆ จะได้เวลาปิ ดการประชุม
ทุกคนจึงมักต้องการให้เสร็ จสิ นไป ไม่อยากให้เลือนไปพิจารณาในคราวหน้า หรื อต้องมีการประชุม
เพือพิจารณาอีกครัง
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2. ความไม่สมบูรณ์ของการมีส่วนร่ วม (Incomplete Participation) หรื อการไม่มีส่วนร่ วมจริ ง
ของสมาชิกในการตัดสิ นใจ กรณี นีเกิดขึนได้เมือสมาชิกของกลุ่มบางส่ วนไม่มีโอกาสหรื อไม่อยาก
แสดงความคิดเห็น ทังนี เพราะมีสมาชิกของกลุ่มบางคน แสดงการสนับสนุนต่อทางเลือกใด
ทางเลือกหนึงอย่างจริ งจังและเคร่ งเครี ยด จนทําให้พวกเขาไม่อยากโต้แย้งจึ งเงียบเฉย โดยเฉพาะ
เมือผูใ้ ห้การสนับสนุนนันมีตาํ แหน่งหน้าทีค่อนข้างสู ง หรื อการได้รับความเห็นชอบจากผูน้ าํ
ของกลุ่ม ซึ งการเงียบของสมาชิกบางส่ วนทําให้ผนู ้ าํ และสมาชิกคนอื น ๆ ลงความเห็นว่านันคือ
การเห็นชอบด้วย ซึ งตามความเป็ นจริ งอาจจะไม่เห็นด้วย ดังนันประชามติของการตัดสิ นใจจึงเป็ น
ประชามติทีผดิ (False consensus) อันทําให้คุณภาพของการตัดสิ นใจตําได้ และไม่เป็ นทียอมรับ
ของสมาชิกบางทีทีเงียบได้ (Silent majority) ผูน้ าํ สามารถจะทําให้การมีส่วนร่ วมสมบูรณ์ได้
โดยการสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและประเมินแต่ละทางเลือก
โดยป้ องกันไม่ให้มีการแสดงอาการขู่เข็ญ พูดเย้ยหยัน หรื อขู่สมาชิกที โต้แย้งได้
3. การแบ่งกลุ่มหรื อแบ่งพวก (Polarization) การแบ่งกลุ่มหรื อแบ่งพวกจะเกิดขึ นเมือใน
กลุ่มตัดสิ นใจ เมือสมาชิกมีความคิดเห็นในแนวทางเลือกต่างกันแค่ แนวทางอย่างชัดเจน และ
ต่างฝ่ ายก็สนับสนุนทางเลือกของตนอย่างเอาจริ งเอาจังและเคร่ งเครี ยด โดยไม่สนใจที จะพิจารณา
ในส่ วนดีของทางเลือกของอีกฝ่ ายหนึ ง ไม่มีใครสนใจในส่ วนทีเหมือนกันของทางเลือกทังสอง
แต่จะหาทางโจมตีจุดอ่อนของกันและกัน การต่อสู ้ดว้ ยอารมณ์จะมีมาก บางทีกว่าความสนใจใน
เป้ าหมายของการตัดสิ นใจ สมาชิกแต่ละฝ่ ายจะแย่งกันพูด พูดสอดแทรกอีกฝ่ ายหนึ ง เมือต่างฝ่ าย
ต่างไม่สนใจว่าพูดว่าอะไร ต่างก็ไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ ายพูดอะไรในที สุด
. การวางแผนปฏิบตั ิการ (Superficial action planning) ขันสุ ดท้ายของการตัดสิ นใจ
โดยกลุ่มก็คือการกําหนดแผนทีทาํ การตัดสิ นใจไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อแผนปฏิบตั ิการดังนันในทางเลือก
ควรมีรายละเอียดแต่ละขันตอนค่อนข้างละเอียด วิธีการติดตามดูความก้าวหน้าก็ควรถูกกําหนดไว้
ด้วย เพราะว่าการตัดสิ นใจถึงแม้จะดีอย่างไรก็พบว่าไม่สามารถประสบความสําเร็ จได้ เพราะไม่มี
สมาชิกคนใดสนใจหรื อใส่ ใจจะนําไปปฏิบตั ิ แผนปฏิบตั ิการจึงนับว่าสําคัญมาก เพราะจะสามารถ
บอกว่าอะไรอาจจะเกิดจากความผิดพลาดได้ในขันตอนปฏิบตั ิเหตุการณ์เหล่านันเราควรจะหา
วิธีการป้ องกันอย่างไรไว้ล่วงหน้าและจะหลีกเลียงการสู ญเสี ยจากเหตุการณ์ทีตอ้ งเกิดให้นอ้ ยทีสุด
อย่างไร
สรุ ป เมื อเรารู ้ ว่าปั ญ หาและอุ ป สรรคคื ออะไรก็ จะเกิ ดการตัดสิ น ใจในการดําเนิ น การ
แก้ปัญหาโดยผูน้ าํ หรื อกลุ่มสมาชิ กเมือเราได้ทางเลือกทีดีทีสุดในการแก้ปัญหา เราก็ตอ้ งรี บลงมือทํา
และทําด้วยความรอบคอบเพือให้เกิดการผิดพลาดให้นอ้ ยทีสุด
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ทฤษฎีเกียวกับการตัดสิ นใจ
อนันต์ชยั พงศ์สุวรรณ (2551, หน้า 61-62) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการตัดสิ นใจของ Herbert
Simon and James March ซึ งเป็ นทฤษฎีหนึ งทีเสนอแนวคิดในการตัดสิ นใจของบุคคลโดยระบุวา่
การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการ ซึ งประกอบด้วย ขันตอนคือ พิจารณาถึงพฤติกรรมทางเลือก
หลาย ๆ ทาง
. คาดหวังล่วงหน้าถึงผลของทางเลือกเหล่านัน . ประเมินผลของทางเลือกแต่ละทางใน
แง่ของความพึงพอใจ ประโยชน์และสวัสดิภาพ ที จะได้รับ . เลือกทางเลือกทีประเมินผลแล้วว่าดี
ทีสุด ซึ งคนเราจะตัดสิ นใจโดยการตรวจสอบ กลุ่มทางเลือกที เป็ นไปได้ซึงมีจาํ นวนจํากัด มากกว่า
ทีจะพิจารณาทางเลือกทังหมดทุก ๆ ตัว ยิงไปกว่านันผูค้ นจะเลือกโดยใช้กฎและประสบการณ์ทีมี
ใกล้ตวั และคนเราจะสร้างความพึงพอใจ ขึ นมาเอง กล่าวคือเขาจะเลือกทางแก้ปัญหาทีพอเหมาะ
พอประมาณมากกว่าทีจะแสวงหาทางเลือก ทีจะนํามาซึ งความสําเร็ จหรื อประโยชน์มากมาย
ทฤษฎีการตัดสิ นใจของแคทซ์
แคทซ์ (Katz, 1964 อ้างถึงใน สมทรัพย์ อติชาติบุตร, 2541, หน้า 30-31) ได้เสนอ
แนวความคิดการตัดสิ นใจประกอบด้วยขันตอน 6 ขันตอน ดังนี
1. ควรเริ มต้นด้วยการตรวจสอบค่านิยมของตนเอง สํารวจค่านิยมที สัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจ
2. การกําหนดตัวเลือกว่า เรามีตวั เลือกอะไรบ้าง ขันตอนนีจะทําได้สะดวกขึน
ถ้ากําหนดตัวเลือกเฉพาะกลุ่ม หรื อเป็ นตัวเลือกแบบเดียวกัน
3. การให้คะแนนในแต่ละเรื องของค่านิยมให้ครบตามใจตัวเอง มีการประเมินโดยใช้
ตัวเองเป็ นหลักตามนําหนักค่านิยม แต่เมือรวมคะแนนตามความสําคัญทุกช่องรวมกันจะได้เท่ากับ
100 คะแนน
4. การกําหนดสัมประสิ ทธิ ของแต่ละตัวเลือก ซึ งใช้มาตรฐานแค่ 5 สเกล เช่น
สัมประสิ ทธิ เป็ น 5, 4, 3, 2, 1
5. นําค่าสัมประสิ ทธิ มาคูณกับคะแนนเป็ นช่องความสําคัญ ใส่ ผลที ได้ในช่องผลของ
แต่ละตัวเลือก แล้วหาค่าผลรวมของค่านิยมในแต่ละตัวเลือก ตัวเลือกใดได้ผลรวมสู งสุ ดแสดงว่า
น่าจะตัดสิ นใจเลือกตัวนัน
6. สําหรับโรงเรี ยนทีได้เก็บคะแนนจากการทดสอบ หรื อมีบนั ทึกผลวิชาการสามารถ
หาความน่าจะเป็ นของความสําเร็ จแต่ละตัวได้ อาจนําค่าความน่าจะเป็ นนี คูณกับผลรวมของค่านิยม
จะได้ดชั นีความคาดหวัง ถ้าดัชนีความคาดหวังของตัวเลือกใดสู งสุ ดแสดงว่าน่าจะตัดสิ นใจเลือก
ตัวนัน
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ทฤษฎีการตัดสิ นใจของ คาร์ ลฮัฟ ฟ์
ทฤษฎีการตัดสิ นใจของคาร์ ลฮัฟฟ์ (Carkhuff, 1973, p. 34 อ้างถึงใน พรรณี เกษกมล,
2532, หน้า 60-61) ได้กล่าวถึงการตัดสิ นใจว่าประกอบไปด้วย
1. กําหนดปั ญหา ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาสํารวจปั ญหาและพยายามเข้าใจปั ญหาในลักษณะทีผรู ้ ับ
คําปรึ กษาคิด Carkhuff เชือว่าการบรรลุเป้ าหมายในการให้คาํ ปรึ กษาคือ ต้องมีความเข้าใจ ที ตรงกัน
กับผูร้ ับคําปรึ กษา
2. แยกย่อยปั ญหา รวบรวมการกระทําและค่านิยมต่าง ๆ แล้วแปรค่านิยมเป็ นความต้องการ
ว่าความหมายว่าอย่างไร
3. พิจารณาการกระทําตรวจสอบค่านิยมและตัวเลือกว่าตัวเลือกใดให้ความพอใจสู งสุ ด
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาช่วยบอกค่านิยมและการกระทําในสิ งทีผรู ้ ับการศึกษาไม่รู้
4. ช่วยตัดสิ นใจเลือกการกระทําและการเลือกด้วยด้วยการใช้ตารางการตัดสิ นใจ
มีการใช้เครื องมือพีชคณิ ตคูณนําหนักของค่านิยมกับตัวเลือกแต่ละตัวรวมผลแต่ละตัวเลือก ตัวที ได้
คะแนนมากทีสุดคือ ตัวทีควรเลือก
สรุ ป แนวความคิดของ Carkhuff แสดงถึงการตัดสิ นใจ ขันตอน คือ . กําหนดปั ญหา
2. แยกย่อยปั ญหา . พิจารณาการกระทําและ 4. การตัดสิ นใจ รู ปแบบนีช่วยให้สามารถตัดสิ นใจดีขึน
ช่วยพิจารณา ตัวเลือกปั ญหา รู ้แนวทางเลือกอย่างมีเหตุผล
ทฤษฎีการตัดสิ นใจของเกอร์ เลต
เจอร์ เลต (Gerlett, 1970 อ้างถึงใน ภูมิสิทธิ มิงชะนิด, 2548, หน้า 21)ได้กล่าวถึงทฤษฎี
การตัดสิ นใจว่าเป็ นทฤษฎีทีแสดงถึงวงจรกระบวนการตัดสิ นใจ โดยเริ มจากจุดหมายหรื อวัตถุประสงค์
และเมือบุคคลมีความประสงค์ทีตอ้ งการจะตัดสิ นใจบุคคลนันประสงค์จะได้รับข้อสนเทศ โดยจะ
รวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตัดสิ นใจของตน ต่อจากนันบุคคลจะพิจารณา
ข้อมูลทีได้และพยายามนํามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเลือกพิจารณาความเป็ นไปได้ของทางเลือก
สําหรับการทํานายผลอาจจะขึนอยูก่ บั ความสําเร็ จของประสบการณ์ในอดี ตและระดับความปรารถนา
ของบุคคลนัน ซึ งการทํานายผลจะมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่เพียงใดจะขึ นอยูก่ บั สิ งสองประการ คือ
ข้อมูลทีรวบรวมได้และนําหนักในการคาดคะเนอย่างเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม
สําหรับลําดับขันต่อไปเป็ นระบบค่านิยม ในขันนีบุคคลจะพิจารณาถึงผลทีพึงปรารถนา
เขาจะเปรี ยบเทียบผลทีได้รับจากลําดับขันของค่านิยม เช่น ถ้าเขาเลือกวิชาชีพนี เพือต้องการ
เงินเดือนมาก หรื อคาดได้วา่ เขาต้องการเรี ยนจบในสาขาวิชานี ได้และจะได้มีโอกาสศึกษาต่อ
เขาอาจจะต้องตังคําถามว่าค่านิยมของเขานันคืออะไร ทังนีเพือให้การตัดสิ นใจเลือกของเขา
เหมาะสมยิงขึน
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ส่ วนขันสุ ดท้าย เป็ นการประเมินผลและการเลือกตัดสิ นใจต่อไป โดยวางแผนสํารวจ
เพือให้ได้ขอ้ มูลใหม่เพือการตัดสิ นใจครังต่อไป
สรุ ปวงจรกระบวนการตัดสิ นใจประกอบด้วยขันตอนทีสําคัญดังนี คือ
1. จุดมุ่งหมาย บุคคลต้องการตัดสิ นใจเมื อมีทางเลือกอย่างน้อยสองทาง
2. ข้อสนเทศ บุคคลจะต้องค้นหาข้อมูลเกี ยวกับทางเลือกนัน
3. ความเป็ นไปได้ โดยจะต้องค้นหาความเป็ นไปได้ท งั หมดของกิจกรรม
4. ความเป็ นไปได้ของผลทีได้รับ โดยจะต้องตรวจสอบลําดับความเป็ นไปได้
ในแต่ละทางเลือก
5. ความน่าจะเป็ นของผลทีได้รับ โดยการทํานายความน่าจะเป็ นจริ งของแต่ละลําดับ
6. ค่านิยมโดยประเมินความต้องการของบุคคลในแต่ละระดับ
7. การประเมินผล โดยประเมินความเหมาะสมและเลือกตัดสิ นใจ
8. การตัดสิ นใจ มีการตัดสิ นใจซึ งอาจเป็ น
8.1 การตัดสิ นใจสิ นสุ ด
8.2 การค้นหาข้อสนเทศใหม่
สรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจ คือการเลือกทางปฏิบตั ิทีดีทีสุด เพือนําไปสู่ เป้ าหมายได้มากทีสุด
ควรเริ มต้นด้วยการตรวจสอบค่านิยมและจุดมุ่งหมายของตนเอง วิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ประเมินผลและนําสู่ การตัดสิ นใจ

แนวคิดเกีย วกับปัจจัย ทีมผี ลกระทบต่ อการศึกษาต่ อ
ในการศึกษาต่อของแต่ละบุคคลจะมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างทีเป็ นมูลเหตุในการตัดสิ นใจ
หรื อเป็ นเหตุจูงใจ มีผกู ้ ล่าวไว้หลาย ๆ ลักษณะดังนี
พจน์ สะเพียรชัย (2526) ได้กล่าวถึง มูลเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในระดับอุดมศึกษาว่านับวันยิงมีแนวโน้มสู งขึนตามลําดับ ส่ วนหนึงเนืองมาจากการศึกษาได้รับ
การยอมรับให้เป็ นปั จจัยพืนฐานอีกประการหนึ ง ทีทาํ ให้ชีวติ มนุษย์เป็ นชีวิตทีสมบูรณ์เช่นเดียวกับ
ปั จจัยด้านอาหารและยารักษาโรค เมือทุกคนเห็นคุณค่าและความสําคัญของการศึกษา การศึกษา
จึงเป็ นสิ งทีทุกคนต้องการและใฝ่ หา
ทิพย์วรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา (2526) กล่าวว่า เหตุจูงใจในการศึกษาต่อของแต่ละบุคคล
แตกต่างกันออกไปตามวัย ฐานะ และโอกาส ในวัยเด็กจะเรี ยนเพราะพ่อแม่ให้เรี ยนหรื อเรี ยนตามเพือน
ถ้าเป็ นวัยรุ่ นตอนปลาย (16-25 ปี ) ก็อาจจะมีความรู ้สึกนึกคิดเกี ยวกับเรื องเรี ยนไปอีกแบบหนึ ง
จะเริ มมองเห็นแนวทางชี วติ บางคนอาจเริ มมีความรับผิดชอบเกียวกับครอบครัว ความคิดเกียวกับ
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การเรี ยนเริ มมีแนวหันเหเข้าสู่ ผลทีได้ทางเศรษฐกิจ เช่น เรี ยนในสาขาที หางานทําง่าย มีรายได้ดี
ไม่ตอ้ งทํางานหนัก บางครังการเลือกสาขาเรี ยนวิชาต่าง ๆ ของวัยรุ่ นมักขึนอยูก่ บั ค่านิยมของพ่อแม่
พีนอ้ งและเพือน เพราะคนไทยไม่ค่อยเปิ ดโอกาสให้บุตรหลานตัดสิ นใจด้วยตนเอง
สรุ ป ในการศึกษาต่อของแต่ละบุคคลจะมีปัจจัยต่าง ๆ ทีเป็ นตัวกําหนดการตัดสิ นใจ
ในการเข้าศึกษาต่อของแต่ละคนแตกต่างกันไป เช่น สภาพฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและ
สังคม

แรงจูงใจในการเข้ าศึกษาต่ อ
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อว่ามีองค์ประกอบหลายประการ
ดังผลการวิจยั ดังต่อไปนี
นฤมล มาตรแม้น (2551) ได้ศึกษาเรื อง การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา
โดยศึกษา ด้าน ได้แก่
1. ด้านสถาบัน พบว่า โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา
อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของประพนธ์ ลิมธรรมมหิ ศร (2544) ทีพบว่า ปั จจัยทีมี
อิทธิ พลในระดับสู งถึงสู งสุ ดต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา คือปั จจัยด้านชื อเสี ยงและคุณภาพของคณาจารย์และสถาบันการศึกษา
เพราะมหาวิทยาลัยเปิ ดสอนหลักสู ตรทีตรงตามความต้องการของนิสิตและคณาจารย์ผสู ้ อนมีความรู ้
เฉพาะสาขา ทําให้ได้รับความรู ้และสามารถนําไปใช้ในอนาคตได้ นอกจากนีมหาวิทยาลัยยังมี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีเหมาะแก่การศึกษา
2. ด้านความมุ่งหวัง พบว่า โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา
อยูใ่ นระดับมาก ซึ งตรงกับไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2522) ทีได้ศึกษาภาพความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า จุดมุ่งหมายในการเข้าศึกษา
ประการแรก คือ หาความรู ้ให้มาก นําความรู ้ไปใช้ประกอบอาชีพและทําประโยชน์ให้สังคม
3. ด้านอิทธิ พลการชักจูงจากบุคคลและสื อ พบว่า โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจเลือก
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิดของธี ระศักดิ
อุรัจนานนท์ (2548) ทีพบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในด้านความสนใจและความถนัด
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านบุคคลที เกียวข้อง และปิ ยศักดิ ตัณฑ์เจริ ญรัตน์ (2543) ทีพบว่า
อิทธิ พลหรื อแรงจูงใจทีทาํ ให้ผปู ้ กครองตัดสิ นใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล มีระดับค่าอิทธิ พลสู งสุ ดในแต่ละด้านดังนี ด้านบุคคลคือนักเรี ยนเลือกเรี ยนด้วยตนเอง
ด้านการเงินคือผูป้ กครองยินดีสนับสนุนในเรี ยนจนสําเร็ จ ด้านเกียรติยศชื อเสี ยง คือ ความมีชือเสี ยง

22
ของสถาบัน ด้านความถนัด ความสนใจ คือ ต้องการนํามาประกอบอาชีพส่ วนตัว ด้านสวัสดิการ
คือ เงินกูเ้ พือการศึกษา ทังนี อาจเป็ นเพราะได้รับการแนะนําและสนับสนุนจากพ่อแม่ และบุคคล
ในครอบครัว
4. ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ นระดับปานกลาง ทังนีอาจเป็ นเพราะมหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ กล้กบั
กรุ งเทพมหานคร การเดินทางจึงไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายมากนัก นอกจากนี ค่าอาหารค่าทีพกั มีราคาถูก
ทําให้นิสิตทีครอบครัวมีรายได้นอ้ ยตัดสิ นใจเลือกเรี ยนทีนี ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของนฤมล
คงขุนเทียน (2545) ทีพบว่า รายได้ของบิดามารดา ได้แก่ รายได้ต่อเดือนโดยประมาณของบิดา
มารดา เมือฐานะเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวแตกต่างกันจะส่ งผลโดยตรงต่อนักศึกษา ครอบครัว
ทีมีรายได้สูง ย่อมสนับสนุนให้นกั ศึกษาได้รับการศึกษาที ดีกว่าครอบครัวทีี รายได้ตาํ
ประชา อ่อนรักษา (2542) ศึกษาองค์ประกอบทีเป็ นแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ งผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทีเป็ นแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทังหมด 700 คน มีค่าความร่ วมกันอยูร่ ะหว่าง 0.33330 ถึง 0.73069 และ
เมือพิจารณาค่าไอเกนเกิน 1 ได้องค์ประกอบ องค์ประกอบ และมีความแปรปรวนเท่ากับ 57.6
ได้แก่ แรงจูงใจด้านความมันคงก้าวหน้า แรงจูงใจด้านการสนับสนุนการมาเรี ยน แรงจูงใจ
ด้านสังคมในมหาวิทยาลัยบูรพา แรงจูงใจด้านยอมรับในสถาบัน แรงจูงใจด้านเหตุผลส่ วนตัว
แรงจูงใจด้านการพัฒนาตนเอง และแรงจูงใจด้านความพึงพอใจของตนเอง
จากการศึกษางานวิจยั ดังข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาสรุ ปเป็ นกรอบความคิดในการศึกษา
การตัดสิ นใจของนิสิตในการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการยอมรับในสถาบัน ด้านความมันคงก้าวหน้า ด้านค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษา และด้านเหตุผลส่ วนตัว
ปัจจัยทีเป็ นแรงจูงในในการศึกษาต่ อของบุคคล
ปั จจัยทีเป็ นแรงจูงในในการศึกษาต่อของบุคคล มีดงั นี
สถาบันการศึกษาผูใ้ หญ่แห่งชาติของประเทศอังกฤษ
NationalInstitute for Adult Education (1971) สํารวจพบว่า เหตุจูงใจทีทาํ ให้ผใู ้ หญ่
เข้าเรี ยนเพราะ
1. ด้านอาชีพ (Vocational motives) เพือเพิมพูนวิทยฐานะของตนเอง เป็ นเหตุทีชดั เจน
และสําคัญทีสุด โดยเฉพาะผูใ้ หญ่ในวันต้น หรื อคนหนุ่มสาวที มาเรี ยนเพราะต้องการพัฒนาตนเอง
ทังด้านอาชีพและเพือความรู ้เพือให้สามารถหางานทําได้ง่ายขึน ประกอบอาชีพได้ดีขึน ได้รับ
การเลือนขัน เลือนตําแหน่ง หรื อมีรายได้ทีเพิมขึน
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2. เพือพัฒนาตนเอง (Self development) ให้มีความรู ้มากขึน เพือขยายโลกทัศน์
เพือเพิมพูนความรู ้ของตนเอง ส่ วนใหญ่เป็ นการเรี ยนเพื อยกระดับความรู ้ของตนเอง
3. เพือปรับสภาพความเป็ นอยูข่ องกลุ่มแม่บา้ น (Captive wives) ในการแสวงกิจกรรม
ใหม่ ๆ เป็ นเหตุผลในสังคมเมืองทีแม่บา้ นต้องการเพิมพูนความรู ้ให้ตนเอง และเพือปรับปรุ ง
สภาพความเป็ นอยูข่ องครอบครัว
4. เหตุจูงใจทางด้านสังคม (Social motivesor social oriented) เพือต้องการให้ทนั คน
ขจัดความเหงา ไม่อยากล้าหลัง มาเรี ยนเพราะเพื อนชักชวน
5. เหตุผลอืน ๆ เช่น สนใจในกิจกรรมโดยเฉพาะ ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ อยูใ่ กล้
บ้าน เพือเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั บุตรหลาน
โบชิเออร์ (Boshier, 1971) ได้ศึกษาแรงจูงใจเพือเข้าศึกษาต่อของผูใ้ หญ่ประเทศแคนาดา
นิวซี แลนด์และสหรัฐอเมริ กา โดยสร้างเครื องมือแบบวัดการเข้าเรี ยนต่อ พบว่า องค์ประกอบทีเป็ น
แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของผูใ้ หญ่มี 14 ด้าน คือ การเพิมพูนความรู ้ตามคําแนะนําของผูอ้ ื น
เพือประเทืองปั ญญา ความก้าวหน้าในงานอาชีพของตน การปฏิบตั ิตามสังคม การเตรี ยมตัว
เพือการศึกษา ความสนใจในการเรี ยนรู ้ การทดแทนด้านการศึกษา การมีส่วนร่ วมในสังคม
การหลีกเลียงสภาพทีจาํ เจ การพัฒนาตนเองและหลีกหนีสังคม การเสริ มความรู ้ดา้ นการศึกษา
การมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน การติดต่อสังคมและความต้องการช่วยเหลือสังคม
นิตยา ประเสริ ฐประศาสน์ (2546) ได้ศึกษาเรื อง แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู งของนักศึกษา คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาต่อด้านลักษณะของสถาบัน โดยรวมและรายข้อ
อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นข้อที มีวสั ดุอุปกรณ์เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาเป็ นแรงจูงใจในระดับน้อย
พรทิพย์ คําชาย (2543) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีสัมพันธ์กบั การเลือกสาขาวิชาของนักศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี ในสถาบันราชภัฏราชนคริ นทร์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีสัมพันธ์กบั การเลือก
สาชาวิชาเรี ยนของนักศึกษาคือคณาจารย์และด้านการบริ การสั งคม
อังสนา สารเฉวตร (2545) ได้ศึกษาเรื อง ตัวแปรทีเกียวข้องกับแรงจูงใจในการเลือกเรี ยน
ในคณะครุ ศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรด้านความศรัทธาต่อสถาบันที ศึกษาเป็ นตัวแปรหนึ งทีมีความสัมพันธ์
ทางบวกและส่ งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกเรี ยนของนักศึกษา
สรุ ป ปั จจัยทีเป็ นแรงจูงใจในการศึกษาต่อของบุคคลเกิดจากปั จจัยภายในและภายนอก
ของแต่ละบุคคลทีมีความต้องการไม่เหมือนกัน อันได้แก่ เหตุจูงใจด้านอาชีพ เพื อพัฒนาตนเอง
เพือปรับสภาพความเป็ นอยู่ เหตุจูงใจทางด้านสังคม ความศรัทธาต่อสถาบัน ซึ งสิ งเหล่านีลว้ นมีผล
ต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อทังสิ น
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ตัวแปรทีเกีย วข้ องกับงานวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครังนี มุ่งศึกษาการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา ซึ งมีปัจจัยทีเกียวข้อง ได้แก่
เพศ เกรดเฉลีย และรายได้ต่อเดือนของผูป้ กครอง ดังรายละเอียดดังนี
เพศ
เพศชายและเพศหญิงมีสิทธิ และหน้าทีเหมือนกัน แต่ความสนใจมีความแตกต่างกัน
ทังในด้านการใช้ชีวิต การศึกษา รวมทังการเลือกเรี ยนต่อก็มีความแตกต่างกันไป เพศเป็ นตัวแปร
ทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการศึกษาต่อ จากการศึกษาพบว่า เพศเป็ นปั จจัยหนึ งทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการตอบข้อคําถาม ศิริวรรณ ซําศิริพงษ์ (2551 อ้างถึงใน นลินรัตน์ สายศรี บณั ฑิต, 2552)
ได้ศึกษาปั จจัยทีเป็ นแรงจูงใจและความต้องการศึกษาต่อปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
พบว่า เพศหญิง มีความสนใจในการศึกษาต่อมากกว่าเพศชาย ประศาสน์ ไสลวงษ์ (2552) พบว่า
นักศึกษาทีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในภาพรวมต่างกัน
จากการศึกษาดังกล่าว พบว่า เพศเป็ นตัวแปรทีมีความสําคัญในการนํามาศึกษาครั งนี
เกรดเฉลียสะสม
เกรดเฉลียสะสมของผูเ้ รี ยนในทุกรายวิชาจะช่วยสะท้อนระดับความรู ้ ความสามารถและ
ความสนใจในการศึกษาในภาพรวมของผูเ้ รี ยน ซึ งโวลฟิ ล (Wolfie, 1969 อ้างถึงใน ภุมรี อบมลี, 2544)
กล่าวว่า ในการคัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อหรื อทํางานใดๆก็ตาม ย่อมต้องการคนทีมีความเฉลียวฉลาด
เพือความสะดวกแก่การศึกษาหรื อประกอบกิจการงานนันให้สาํ เร็ จไปด้วยดี มักเลือกผูท้ ีสอบ
ได้คะแนนสู งเป็ นอันดับแรกและจะพิจารณาส่ วนประกอบอื นๆเป็ นอันดับรองลงไป อรชร ชืนศิริ
(2514 อ้างถึงใน สุ วทิ ย์ ทวีทรัพย์, 2544) พบว่า สาเหตุทีทาํ ให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนอาชี วศึกษา
เพราะนักเรี ยนทราบว่าตนมีสติปัญญาไม่ดีพอ สอดคล้องกับงานวิจยั ของซุ ปเปอร์ (Super, 1969,
อ้างถึงใน สุ วทิ ย์ ทวีทรัพย์, 2544) ได้ศึกษาติดตามผลการเรี ยนของนักเรี ยนตังแต่อยูโ่ รงเรี ยน
จนเข้าสู่ วทิ ยาลัย เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน ปี พบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจะเป็ น
ตัวทํานายทีมีประสิ ทธิ ภาพของพฤติกรรมทางอาชีพของนักเรี ยนสอดคล้องกับเอ็ดดี (Eaddy, 1969,
อ้างถึงใน สุ วทิ ย์ ทวีทรัพย์, 2544) ซึ งได้วจิ ยั องค์ประกอบทีมีอิทธิ พลต่อการเลือกอาชีพของนักเรี ยน
อาชีวเกษตรในรัฐหลุยส์เซี ยน่า พบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั
การเลือกระดับอาชีพของนักเรี ยน และแบล็คเบิร์น (Blackburn, 1975 อ้างถึงใน สุ วทิ ย์ ทวีทรัพย์,
2544) พบว่า นักเรี ยนจะมีความคาดหวังทางการศึกษาและความคาดหวังทางอาชีพสู งขึนตามเกรด
เฉลีย นอกจากนีจุมพล หนิมพานิช (2517 อ้างถึงใน สุ วทิ ย์ ทวีทรัพย์, 2544) ได้ศึกษาความต้องการ
ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที พบว่า นักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนดี
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จะเลือกเรี ยนแพทย์และนิติศาสตร์ มากกว่านักเรี ย นทีมีผลการเรี ยนทีอยูใ่ นระดับปานกลางหรื อ
ระดับตํา
จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า เกรดเฉลี ยสะสมเป็ นตัวแปรทีมีความสําคัญในการนํามา
ศึกษาครังนี
รายได้ เฉลียต่ อเดือนของครอบครัว
รายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัว หมายถึงรายได้ประจําของบิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง
ทีให้การสนับสนุนด้านการเงินกับนิสิต เนื องจากการศึกษาต่อย่อมมีค่าใช้จ่ายในการศึกษา การศึกษา
จึงถือเป็ นการลงทุนและผูเ้ รี ยนสามารถเลือกศึกษาให้กบั ตนเองได้โดยต้องคํานึงทางสถานภาพ
ทางการเงินเป็ นสําคัญ จากการศึกษาของเทียมจันทร์ จาตุกญั ญาประทีป (2523 อ้างถึงใน ณัฐชา
ตรี มุข, 2546) พบว่า รายได้ของบิดามารดาเป็ นตัวแปรทีทาํ ให้นกั เรี ยนได้เข้าศึกษาต่อและไม่ได้
เข้าศึกษาต่อ และยังมีผศู ้ ึกษาเกี ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของผูป้ กครองกับการศึกษาไว้วา่
ถ้าผูป้ กครองมีรายได้สูง บุตรก็จะได้รับการศึกษาสู งด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของฮาร์ บิสัน
และไมเออรส์ (Harbison & Myers, 1964 อ้างถึงใน ณัฐชา ตรี มุข, 2546) ซึ งพบว่าเด็กวัยรุ่ นอายุ
ระหว่าง 15-19 ปี จากครอบครัวทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสู งจะมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื อง
ขณะทีครอบครัวทีมีฐานะทางเศรษฐกิจตํา ส่ วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาต่อเพราะต้องออกจากโรงเรี ยน
มาหารายได้เพือช่วยครอบครัว ขณะทีจินตนา อินทรไชย (2525 อ้างถึงใน ภุมรี อบมลี, 2544)
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 3,000 คน พบว่า นักเรี ยนทีมาจาก
ครอบครัวทีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกัน มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี เรมเมอร์ (Remmers, 1965 อ้างถึงใน ณัฐชา ตรี มุข, 2546)
พบว่า นักเรี ยนทีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางมีแนวโน้มที จะเรี ยนต่อและ
มีความปรารถนาทีจะเรี ยนต่อสู ง ๆ
จากการศึกษาดังกล่าว พบว่า รายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัวเป็ นตัวแปรทีมี
ความสําคัญในการนํามาศึกษาครั งนี

งานวิจัย ทีเกีย วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
ธาดา อังศุโชติ และอภิชยั บวรกิติวงศ์ (2532) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรี ยน
และแนวโน้มในการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ของวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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พบว่า นักศึกษาทีเลือกเข้าเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ของวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเหตุจูงใจเนื องมาจาก
อิทธิ พลทางสถาบันทีศึกษา อิทธิ พลทางด้านบุคคล อิทธิ พลทางด้านความจําเป็ นและเหตุผลส่ วนตัว
ทองหล่อ นาคหอม (2335) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนิสิตปริ ญญาโท
วิชาเอกการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี การศึกษา 2534-2535 พบว่า แรงจูงใจใน
การเข้าศึกษาต่อขึนอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความนิยมในปริ ญญา ความยกย่องในสังคม
ความต้องการของครอบครัว ต้องการหาความรู ้และประสบการณ์เพิ มเติมเพือความก้าวหน้า
ในหน้าทีการงาน
ประชา อ่อนรักษา (2542) ได้ศึกษาเรื ององค์ประกอบทีเป็ นแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาทีมีเกรดเฉลียสะสมต่างกันมีแรงจูงใจใน
การเข้าศึกษาต่อด้านความมันคงก้าวหน้า ด้านการสนับสนุ นการมาเรี ยน ด้านสังคมในมหาวิทยาลัย
ด้านเหตุผลส่ วนตัว ด้านความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .05
ทิพวรรณ นันตะกูล (2544) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจทีเข้าศึกษา
ต่อในหลักสู ตรการศึกษาต่อเนื อง ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี จบมาจากสถานศึกษาของรัฐบาล และมีคะแนนเฉลี ย
ระดับสู ง โดยมีความหวังจากการเรี ยนว่าจะสามารถพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาเลือกตัดสิ นใจต่อด้วยตนเองเพราะเห็นว่ามีทกั ษะและมีความสามารถพิเศษที ควรได้รับ
การสนับสนุน ทําให้ม ันใจว่าจะสามารถทําคะแนนได้ดีในสาขาวิชาที เลือก
พระสุ ดใจ อาภสสโร (2544) ได้ศึกษาเรื อง แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ผลการวิจยั พบว่า นิสิต
โดยรวมและจําแนกตามสถานภาพและคณะที สังกัดมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย โดยรวมและเป็ นรายด้าน ด้าน อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อด้านเหตุผลส่ วนตัวอยูใ่ นระดับมาก แต่มีแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อด้านอิทธิ พลจากการชักจูงจากบุคคลและสื ออยูใ่ นระดับน้อย
วีระพงษ์ อินทร์ ทอง และทัศนีย ์ ศิลาวรรณ(2545) ได้ศึกษาปั จจัยทีมีผลกระทบต่อ
การเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีเกษตรของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุ โลก
พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อความสําคัญของปั จจัยด้านการพัฒนาตนเองและชุมชนอยูใ่ นระดับ
มาก ส่ วนปั จจัยด้านอืน ๆ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง นักศึกษาที มีเพศต่างกัน เกรดเฉลียต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน นักศึกษา
ทีมีเกรดเฉลียต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการเข้าศึกษาต่อในภาพรวมไม่มี
ความแตกต่างกัน ส่ วนนักศึกษาที บิดามารดามีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยทีมีผลกระทบ
ต่อการเข้าศึกษาต่อแตกต่างกันทางสถิติที .05
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วรัญ ู เปรมฤทัย (2545) ได้ศึกษาเรื อง การศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษา
ต่อของนักเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ทัง ปั จจัยคือปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าศึกษาต่อของนักเรี ยนคือความสนใจในวิชาชี พ อาคารและสถานทีและทีตงั ค่าเล่าเรี ยน ภาพลักษณ์
โรงเรี ยนและการบริ การทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที .01
พล เหลืองรังสี (2546) ได้ศึกษาปั จจัยทีเป็ นเหตุจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี ของนักศึกษาชันปี ที 1 ปี การศึกษา 2546 สถาบันราชภัฎกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยทีเป็ นแรงจูงใจคือปั จจัยด้านเหตุผลส่ วนตัว ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านบุคคล
ทีเกียวข้อง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ
อารมณ์ เพชรชื น (2547) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือก
ศึกษาต่อของนักเรี ยนอาชีวะศึกษาเอกชน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนอาชีวะเอกชนปี ที 3 ส่ วนมาก
เป็ นเพศหญิงอายุเฉลียระหว่าง 18-19 ปี มีผลการเรี ยนเฉลียส่ วนมากในระดับพอใช้ได้หรื อปานกลาง
รายได้ของครอบครัวส่ วนมากค่อนข้างตํา บิดามารดาส่ วนมากประกอบอาชีพเป็ นลู กจ้างหลังจาก
จบการศึกษาระดับปวช. แล้วส่ วนมากต้องการศึกษาต่อ
พระมหาแมนชัย คําสี (2547) ได้ศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลการศึกษา
พบว่า นักศึกษาทีสังกัดวิทยาเขตต่างกันมี แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
โดยนักศึกษาวิทยาเขตร้อยเอ็ดและนักศึกษาวิทยาเขตศรี ลา้ นช้างมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ
มากกว่านักศึกษาวิทยาเขตอีสาน เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษาวิทยาเขตร้อยเอ็ด
มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อด้านสถาบัน และด้านค่าใช้จ่ายมากกว่านักศึกษาวิทยาเขตอีสาน
และศรี ลา้ นช้าง
อังสนา สารเฉวตร (2547) ได้ศึกษาเรื องตัวแปรทีเกียวข้องกับแรงจูงใจในการเลือกเรี ยน
คณะครุ ศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันราชภัฎจันทรเกษม กรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรด้านความศรัทธาต่อสถาบันที ศึกษาเป็ นตัวแปรหนึ งทีมีความสัมพันธ์
ทางบวกและส่ งผลในการจูงใจในการเลือกเรี ยน
ธี ระศักดิ อุรัจจานนท์ (2548) ได้ศึกษาเรื อง แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คณะวิชาบริ หารธุ รกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการเจ้าศึกษาต่อ โดยรวมทุกด้านแล้วอยูใ่ นระดับมาก
และในแต่ละด้านคือ ความสนใจและความถนัด ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านบุคคลที เกียวข้อง
อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านความคิดเห็นส่ วนตัวมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับมากที สุด
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สุ รางค์รัตน์ พันแสง (2549) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าในจังหวัด
เพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียงให้เหตุผลในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ คือใกล้บา้ นมากทีสุด
เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง (2551) ได้ศึกษาเรื อง การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า นิสิตมีความเห็นต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในระดับค่อนข้างมาก โดยด้านสถาบันมีผลต่อ
การตัดสิ นใจมากทีสุด
สนธยา แพ่งศรี สาร (2554) การศึกษาเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาสถาบันราชภัฎนครสวรรค์ โดยรวมทัง 5 ด้าน ผลการวิจบั พบว่า อยูใ่ น
ระดับมากพิจารณารายได้ดงั นี ด้านความถนัด ความพอใจ เหตุผลส่ วนตัว ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของสถานศึกษา ด้านวิชาการ ด้านสภาพเศรษฐกิจและด้านบุคคลที เกียวข้อง
ผลการเปรี ยบเทียบระดับเหตุจูงใจในการศึกษาต่อ จําแนกตามโปรแกรมวิชาที ศึกษาโดยรวม
พบว่ามีเหตุจูงใจในการศึกษาต่อแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที ระดับ .05
งานวิจัยต่ างประเทศ
วิตเทนเนอร์ (Wittenaure,
) ได้ศึกษาถึงความพอใจในงานและเหตุจูงใจในการเลือก
คณะศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอินเดียน่าและมหาวิทยาลัย
เปอร์ ดู พบว่า องค์ประกอบสําคัญทีเป็ นเหตุจูงใจในการเลือกคณะคือรายได้ นอกจากนี ยงั พบว่า
นักศึกษาต้องการคําแนะนําในการเลือกสาขาวิชาเอกและเลือกคณะอีกด้วย
โอ ฮารา และมิลเลอร์ (O'Hara & Miller, 1983 อ้างถึงใน พรพรรณ เหล่าวชิ ระสุ วรรณ,
2545) เป็ นผูน้ าํ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้มาอธิ บายพัฒนาการ ด้านอาชีพและการตัดสิ นใจเลือกอาชีพ
โดยเน้นว่าการเรี ยนรู ้เป็ นพืนฐานสําคัญของการตัดสิ นใจเลือกอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของบุคคล
การพิจารณาตัดสิ นในเลือกอาชีพของบุคคลต้องคํานึงถึงสิ งทีบุคคลได้เรี ยนรู ้เกียวกับอาชีพมากน้อย
เพียงใดมาประกอบด้วย บุคคลจะกําหนดเป้ าหมายทางอาชี พที เหมาะสมทีสุดได้ก็คือ ควรมีโอกาส
เข้ารับการศึกษาเรี ยนรู ้หาประสบการณ์ทางวิชาการจากสถานศึกษาต่าง ๆ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กนั
กับอาชีพ ในการตัดสิ นใจเลือกอาชีพบุคคลต้องมีการเรี ยนรู ้ 2 อย่าง ประกอบกันคือ เรี ยนรู ้
โลกของอาชีพ เช่นรู ้จกั ศัพท์ เครื องมือ ลักษณะงานทัวไปในอาชีพนัน ๆ และเรี ยนรู ้เกียวกับตนเอง
ด้านบุคลิกภาพ ความสามารถ สติปัญญา ความสนใจ ความถนัดและค่านิยมเป็ นต้น
Dennard (2000) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง อิทธิ พลทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกวิทยาลัย
ทีสัมพันธ์กนั กับความพึงพอใจของนักศึกษาในวิทยาลัย จากการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรม
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ของนักศึกษาต่อการเลือกวิทยาลัยทีตนต้องการ จากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบที มีอิทธิ พล
ต่อการเลือกของนักศึกษา คือ การยอมรับส่ วนบุคคล ความเหมาะสมในสังคม ความสนใจ
ในตัวสถาบัน สิ งจูงใจขันพืนฐาน การกระตุน้ ของครอบครัว ความคาดหวังของครอบครัว
ผูส้ นับสนุนในสถาบันแห่งนัน และผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่าปั จจัยที มีผล
ต่อความพึงพอใจ คือ ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน ค่าเล่าเรี ยน ความนิยมในตัวสถาบัน และ
กฎระเบียบของสถาบัน
มาร์ คฮอม และแคมจิโลชิ (Markhom & Camgelosi, 2002 อ้างถึงใน วสันต์ จันทรมูล,
2551) ได้ศึกษาเรื อง Whystudent pursue the business degree: A comparison of business major
sacross universitie โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสํารวจนักศึกษาวิชาเอกบริ หารธุ รกิจของมหาวิทยาลัย
ในสหรัฐอเมริ กา พบว่า ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ . เป็ นนักศึกษาทีอายุ
ระหว่าง 24 ปี หรื อตํากว่า มาจากครอบครัวรายได้ต่อปี 25,000-50,000 ดอลล่าสหรัฐ ร้อยละ 36.20
เป็ นนักศึกษาปี 3 และร้อยละ 60.80 เป็ นนักศึกษาปี 4 และเหตุผลทีเลือกเรี ยนปริ ญญาตรี
บริ หารธุ รกิจส่ วนมากให้เหตุผลว่ามีโอกาสได้งานดี มีความสามารถในการทํางานที ดีและได้ใช้
ความสามารถ ผลการตอบแทนในการประกอบอาชีพ และชื อเสี ยงวิชาเอกของหมาวิทยาลัย
เป็ นเหตุผลทีเลือกน้อยทีสุด
จากงานวิจยั ทังในประเทศและต่างประเทศ ได้แสดงให้เห็นว่าปั จจัยที มีผลต่อการเลือก
เรี ยนของนิสิตนักศึกษาโดยทัวไปคือค่านิยมในปริ ญญา ความพึงพอใจและความต้องการส่ วนบุคคล
อิทธิ พลทางด้านความเชื อ ความศรัทธาในสถาบันทีตนเองเข้าศึกษา อิทธิ พลทางด้านเศรษฐกิจของ
ครอบครัว การได้รับการสนับสนุนจากผูป้ กครอง อิทธิ พลทางด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ความคาดหวังในความสําเร็ จของการศึกษารวมทังผลตอบแทนทีจะได้รับเมือเรี ยนจบแล้ว สิ งเหล่านี
ล้วนเป็ นปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของแต่ละบุคคล
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บทที
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครังนีมุ่งศึกษาเรื องการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยดําเนินการตามลําดับต่อไปนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทําข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรทีเป็ นเป้ าหมายการวิจยั ได้แก่ นิสิตทีเข้าศึกษาในระดับชันปี ที 1-2 สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี การศึกษา 2558 ทังหมด
232 คน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนีคือ นิสิตทีเข้าศึกษาในระดับชันปี ที - ทีสอบผ่าน
การคัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจําปี การศึกษา
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้เกณฑ์กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี
และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) และดําเนินการสุ่ มแบบแบ่งชัน (Stratified
random sampling) โดยแบ่งตามระดับชันปี การศึกษา ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ครังนี
รวมทังสิ น คน คือ ระดับชันปี ที จํานวน คน และชันปี ที จํานวน คน ดังตารางที 1
ตารางที จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
ระดับชั น
ระดับชันปี ที
ระดับชันปี ที
รวม

ประชากร
118
114
232

กลุ่มตัวอย่ าง
75
73
148
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เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

เครื องมือวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) ทีผศู ้ ึกษาสร้างขึนจากการศึกษา
แนวคิดจากทฤษฏี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจยั ทีเกียวข้อง แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
คือ
ตอนที ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที การตัดสิ นใจในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพามีทงั หมด 4 ด้าน . ด้านการยอมรับในสถาบัน . ด้านความมันคงก้าวหน้า
. ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา . ด้านเหตุผลส่ วนตัว
ในการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล จากคะแนนเฉลียแบ่งเป็ น ระดับ
ตอบ
5 หมายถึง การตัดสิ นใจของนิ สิตอยูใ่ นระดับมากทีสุด
4 หมายถึง การตัดสิ นใจของนิ สิตอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง การตัดสิ นใจของนิสิตอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง การตัดสิ นใจของนิสิตอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง การตัดสิ นใจของนิสิตอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด

การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

1. ศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจยั ที เกียวข้องเพือประกอบการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามขึนตามกรอบข้อมูลทีตอ้ งการศึกษา โดยใช้คาํ จํากัดความหรื อ
นิยามปฏิบตั ิการตามตัวแปรทีกาํ หนดไว้เป็ นหลักในการสร้างคําถามต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตัวแปร
ทีศึกษาทังหมด เพือให้แบบสอบถามสามารถวัดได้ในสิ งทีตอ้ งการจะวัด (Validity)
3. นําแบบสอบถามทีสร้างขึนพร้อมทังคําจํากัดความหรื อนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปร
เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิได้แก่
3.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อนันต์นาวี อาจารย์ประจําภาควิชาบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.2 ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล
อาจารย์ประจําภาควิชาบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.3 ดร.สกฤติ อิสริ ยานนท์
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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เพือพิจารณาตรวจสอบว่านิยามและแบบสอบถามที สร้างขึนนีมีความชัดเจนถูกต้อง
หรื อไม่รวมทังการพิจารณาสํานวนภาษาทีใช้ในข้อความว่าสอดคล้องกับลักษณะที ตอ้ งการจะวัด
หรื อไม่เพือให้เครื องมือมีความตรงในเนื อหา (Content validity)โดยวิธี IOC (Index of itemobjective congruence)
4. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมยิ งขึน ก่อนจะนําไปทดลองใช้
(Try-out)
5. หาค่าอํานาจจําแนกได้ .22-.49
6. นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองความเทียง (Reliability) ในภาคสนาม
กับกลุ่มทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มนิสิตของการศึกษาที มี ใช้กลุ่มตัวอย่างจริ งของการวิจยั ครังนี
ได้ทาํ การเก็บกลุ่มตัวอย่างที นิสิตทีเข้าศึกษาในระดับชันปี ที 1 คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) จํานวน 30 คน แล้วนํามาคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ
แอลฟา ของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า = .81
6. แก้ไขแบบสอบถามโดยการปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิ อีกครั ง จากนันจึงดําเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง

การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการจัดทําข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากภาควิชาวิชาการบริ หารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เพือขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างในคณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนิสิตทีเข้าศึกษาในระดับชันปี ที 1
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี การศึกษา 58
3. ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถามกรณี ที ผตู ้ อบ
แบบสอบถามกรอกข้อมูลไม่ครบ ผูว้ จิ ยั จะให้ผตู ้ อบแบบสอบถามให้กรอกเพิ มเติมในทันที
4. นําแบบสอบถามมาคียข์ อ้ มูลลงในคอมพิวเตอร์ จากนันนําข้อมูลมาวิเคราะห์และ
แปรข้อมูลทีได้เป็ นรหัสพร้อมบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การประมวลข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมีข นั ตอนดังนี
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามหลังจากดําเนิ นการ
สัมภาษณ์เพือให้ได้แบบสอบถามทีได้รับคําตอบทีสมบูรณ์ครบตามจํานวนทีระบุไว้
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1.2 บันทึกข้อมูลทีเป็ นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล และเครื องคอมพิวเตอร์
1.3 ตรวจสอบวามถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.4 ประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทําการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั งนี
2.1 วิเคราะห์ลกั ษณะกลุ่มตัวอย่างทีทาํ การสํารวจ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาใน
การวิเคราะห์โดยจําแนกกลุ่มตัวอย่างตามข้อมูลทัวไป ด้วยสถิติความถีและค่าร้อยละ
2.2 วิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจากแบบสอบถามทีมีการวัดระดับ ระดับ มาเป็ นคะแนน (Interval
scale) ดังนี
การวิเคราะห์ ระดับการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาใช้การคํานวณค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) และ
นํามาจัดระดับโดยการใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงเท่า ๆ กันดังนี (Best, 1977, p. 174)
ค่าพิสัย
ระดับ
4.50-5.00 การตัดสิ นใจของนิสิตอยูใ่ นระดับมากที สุด
3.50-4.49 การตัดสิ นใจของนิสิตอยูใ่ นระดับมากทีสุด
2.50-3.49 การตัดสิ นใจของนิสิตอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50-2.49 การตัดสิ นใจของนิสิตอยูใ่ นระดับน้อย
1.00-1.49 การตัดสิ นใจของนิสิตอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด

สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพืนฐานทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่คะแนนเฉลีย ( X ) และ
ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD)
2. สถิติทีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน สําหรับตัวแปร กลุ่ม คือ เพศ เกรดเฉลีย
ระดับชันปี การศึกษาโดยการทดสอบทีค่า t-test และสําหรับ กลุ่มคือรายได้เฉลียต่อเดือนของ
ครอบครัวใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าตัวแปรมีความแตกต่างกัน
ใช้สถิติการวิเคราะห์ของ Scheffe
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บทที
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเริ มจากการกําหนดสัญลักษณ์
ทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และลําดับขันการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี

สั ญลักษณ์ ทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนด
สัญลักษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
X แทน ค่าเฉลีย
SD แทน ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
MS แทน คะแนนเฉลียของผลบวกกําลังสอง (Mean square)
SS แทน ค่าผลบวกกําลังสอง (Sum of square)
n แทน จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
t แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบที
F แทน ค่าสถิติทีได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกแบบทางเดียว
p แทน ค่าความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื อน
* แทน มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

ลําดับขันการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 การศึกษาการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตอนที 3 เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตาม เพศ เกรดเฉลี ย และรายได้
เฉลียต่อเดือนของครอบครัว
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที ความถี และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (n = 148)
64
84
148

ร้ อยละ
43.20
56.80
100

จากตารางที พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 84 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 56.80 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.20
ตารางที 3 ความถี และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเกรดเฉลี ย
เกรดเฉลีย
เกรดเฉลีย ตํากว่า 3.00
เกรดเฉลีย มากกว่า . ขึนไป
รวม

จํานวน (n = 148)
70
78
148

ร้ อยละ
47.30
52.70
100

จากตารางที พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีเกรดเฉลียมากกว่า 3.00 ขึนไป
จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.70 รองลงมา คือ เกรดเฉลียตํากว่า 3.00 จํานวน 70 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.30
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ตารางที 4 ความถี และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ของครอบครัวเฉลี ย
ต่อเดือน
รายได้
ตํากว่า 20,000 บาท
20,001-40,000 บาท
40,001 บาท ขึนไป
รวม

จํานวน (n = 148)
47
60
41
148

ร้ อยละ
31.80
40.50
27.70
100

จากตารางที พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวเฉลี ยต่อเดือน
20,001-40,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.80 รองลงมา คือ มีรายได้ของครอบครัว
เฉลียต่อเดือนตํากว่า 20,000 บาทจํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.80 และมีรายได้ของครอบครัว
เฉลียต่อเดือน 40,001 บาท ขึนไป จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.70
ตอนที 2 การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที 5 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับของการตัดสิ นใจของนิสิตสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายด้าน
การตัดสิ นใจในการเข้ าศึกษาต่ อ
1.
2.
3.
4.

ด้านการยอมรับในสถาบัน
ด้านความมันคงก้าวหน้า
ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ด้านเหตุผลส่ วนตัว
รวม

(n = 148)

X

3.76
3.67
3.71
3.54
3.67

SD

0.45
0.50
0.52
0.57
0.38

ระดับ

อันดับ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
3
2
4
-

จากตารางที 5 พบว่า การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก เมือเรี ยง
จากค่ามากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่า ด้านการยอมรับในสถาบันด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
และด้านความมันคงก้าวหน้า
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ตารางที 6 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับของการตัดสิ นใจของนิสิตสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการยอมรับในสถาบัน
โดยรวมและรายข้อ
การตัดสิ นใจของนิสิตในการเข้ าศึกษาต่ อ
ด้ านการยอมรับในสถาบัน
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสู ตรและเนื อหาวิชามีความทันสมัย
2. คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลงานทางด้านวิชาการเป็ นที ยอมรับ
ในวงการการศึกษา
3. คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความรู ้ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู ้และประสบการณ์ทางด้านรัฐศาสตร์ เป็ นอย่างดี
4. คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอน
5. คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและโสตทัศนูปกรณ์
6. ศิษย์เก่าทีจบจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสําเร็ จในหน้าที การงาน
และเป็ นผูม้ ีชือเสี ยงเป็ นทียอมรับในสังคม
รวม

(n = 148)

X

SD

ระดับ อันดับ

3.86 0.80 มาก

1

3.64 0.71 มาก

6

3.73 0.76 มาก

5

3.84 0.80 มาก

2

3.73 0.72 มาก

4

3.78 0.77 มาก

3

3.76 0.45 มาก

-

จากตารางที 6 พบว่า การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการยอมรับในสถาบัน โดยรวมและรายข้อ
อยูใ่ นระดับมาก เมือเรี ยง 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสู ตรและเนื อหาวิชามีความทันสมัยมีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน และศิษย์เก่าที จบจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสําเร็ จในหน้าทีการงานและเป็ นผูม้ ีชือเสี ยงเป็ นทียอมรับในสังคม
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ตารางที 7 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับของการตัดสิ นใจของนิสิตสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านความมั นคงก้าวหน้า
โดยรวมและรายข้อ
การตัดสิ นใจของนิสิตในการเข้ าศึกษาต่ อ
ด้ านความมันคงก้ าวหน้ า
. เมือสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีโอกาสหางานทําได้ง่ายขึ น
2. เมือสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วสามารถศึกษาต่อในระดับสู ง
ได้ง่าย
3. เมือสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วจะได้รับการยอมรับ
ว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์
4. การสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทําให้เข้าใจปัญหาที เกิดขึน
ในสังคมมากขึน
5. การศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ทําให้ได้รู้จกั กับเพื อนใหม่ทีมาจากครอบครัว
หลากหลายอาชีพ ทําให้เกิดการแลกเปลียนประสบการณ์การเรี ยนรู ้
6. เมือจบการศึกษาจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
รวม

(n = 148)

X

SD

ระดับ อันดับ

3.74 0.79

มาก

2

3.63 0.76

มาก

5

3.69 0.83

มาก

4

3.70 0.76

มาก

3

3.75 0.93

มาก

1

3.57 0.90

มาก

6

3.67 0.50

มาก

-

จากตารางที พบว่า การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านความมั นคงก้าวหน้าโดยรวมและรายข้ออยูใ่ น
ระดับมาก เมือเรี ยง อันดับแรก ได้แก่ การศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ทําให้ได้รู้จกั กับเพือนใหม่ทีมาจากครอบครัวหลากหลายอาชีพ ทําให้เกิด
การแลกเปลียนประสบการณ์การเรี ยนรู ้เมื อสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีโอกาสหางานทําได้ง่ายขึ นและการสําเร็ จจากการเรี ยน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทําให้เข้าใจปั ญหาที เกิดขึน
ในสังคมมากขึน
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ตารางที 8 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับของการตัดสิ นใจของนิสิตสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
โดยรวมและรายข้อ
การตัดสิ นใจของนิสิตในการเข้ าศึกษาต่ อ
ด้ านค่ าใช้ จ่ายทางการศึกษา
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าเล่าเรี ยนถูกกว่าสถาบันอื น
ทีเปิ ดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เหมือนกัน
2. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่นค่าบํารุ งคณะ
บํารุ งหอสมุดฯ ถูกกว่าสถาบันอืน
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมต่าง ๆ
ระหว่างการศึกษาน้อย
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื อมาศึกษา
ทีคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ค่าอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ถูกกว่าสถาบันอื น
. ค่าเอกสารและตําราเรี ยนของสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถูกกว่าสถาบันอืน
รวม

(n = 148)

ระดับ

อันดับ

3.76 0.87

มาก

2

3.74 0.78

มาก

3

3.70 0.77

มาก

4

3.68 0.84

มาก

5

3.64 0.80
3.78 0.87

มาก
มาก

6
1

3.71 0.52

มาก

-

X

SD

จากตารางที พบว่า การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาโดยรวมและรายข้อ
อยูใ่ นระดับมาก เมือเรี ยง 3 อันดับแรก ได้แก่ ค่าเอกสารและตําราเรี ยนของสาขาวิชารั ฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถูกกว่าสถาบันอื น สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าเล่าเรี ยนถูกกว่าสถาบันอื นทีเปิ ดสอน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ เหมือนกันและสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าบํารุ งคณะ บํารุ งหอสมุด ฯ ถูกกว่าสถาบันอื น

40
ตารางที 9 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับของการตัดสิ นใจของนิสิตสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านเหตุผลส่ วนตัว
โดยรวมและรายข้อ
การตัดสิ นใจของนิสิตในการเข้ าศึกษาต่ อ
ด้ านเหตุผลส่ วนตัว
1. ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนวที โรงเรี ยน
ให้มาศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ได้รับคําแนะนําและชักชวนจากเพือนหรื อรุ่ นพี
ให้มาศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ได้รับคําแนะนําและสนับสนุนจากครอบครัวหรื อ
ผูป้ กครองให้มาศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. สถาบันอยูใ่ กล้ภูมิลาํ เนา
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีการเปิ ดรับนิสิตโครงการพิเศษ
(โควต้า) จํานวนมาก
รวม

(n = 148)

X

SD

ระดับ

อันดับ

3.45 0.81 ปานกลาง

4

3.51 0.88

มาก

2

3.51 0.92

มาก

3

3.44 1.26 ปานกลาง
3.78 0.89
มาก

5
1

3.54 0.57

-

มาก

จากตารางที 9 พบว่า การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านเหตุผลส่ วนตัว โดยรวมและรายข้ออยูใ่ น
ระดับมาก เมือเรี ยง 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีการเปิ ดรับนิสิตโครงการพิเศษ (โควต้า) จํานวนมากได้รับคําแนะนําและ
สนับสนุนจากครอบครัวหรื อผูป้ กครอง ให้มาศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและได้รับคําแนะนําและชักชวนจากเพื อนหรื อรุ่ นพีให้มาศึกษาต่อ
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตอนที 3 เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตาม เพศ เกรดเฉลี ย และรายได้
เฉลียต่อเดือนของครอบครัว
ตารางที 10 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามเพศ
การตัดสิ นใจเลือกเข้ าศึกษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี
ของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
1. ด้านการยอมรับในสถาบัน
2. ด้านความมันคงก้าวหน้า
3. ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
4. ด้านเหตุผลส่ วนตัว
รวม

X
3.79
3.69
3.76
3.57
3.70

เพศชาย
(n = 64)
SD ระดับ อันดับ
0.50 มาก
1
0.58 มาก
3
0.53 มาก
2
0.56 มาก
4
0.38 มาก

X
3.73
3.66
3.67
3.51
3.64

เพศหญิง
(n = 84)
SD ระดับ อันดับ
0.41 มาก
1
0.44 มาก
3
0.52 มาก
2
0.58 มาก
4
0.37 มาก

จากตารางที 10 พบว่า นิสิตเพศชายมีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.70) นิสิตเพศหญิงมีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.64)
เมือจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการยอมรับในสถาบัน นิสิตเพศชายมีแรงจูงใจ
ในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.79) นิสิตเพศหญิงมีแรงจูงใจใน
การตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.73)
ด้านความมันคงก้าวหน้านิสิตเพศชายมีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.79) นิสิตเพศหญิงมีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.73)
ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษานิ สิตเพศชายมีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้า ศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.76)นิสิตเพศหญิงมีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
ของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.67)
ด้านเหตุผลส่ วนตัวนิสิตเพศชายมีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี
ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ นระดับ มาก
( X = 3.57) นิสิตเพศหญิงมีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.51)
ตารางที 11 เปรี ยบเทียบความแตกต่างในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเพศ
โดยรวมและรายด้าน
การตัดสิ นใจเลือกเข้ าศึกษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี
ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
1. ด้านการยอมรับในสถาบัน
2. ด้านความมันคงก้าวหน้า
3. ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
4. ด้านเหตุผลส่ วนตัว
รวม
*P ≤ .05

ชาย
(n = 64)

X

3.85
3.78
3.85
3.62
3.77

SD

0.45
0.50
0.56
0.61
0.38

หญิง
(n = 84)

X

3.68
3.58
3.58
3.46
3.58

SD

0.45
0.49
0.45
0.52
0.35

t

p

1.93
5.93*
.06
.01
.02

.16
.01
.79
.90
.88

จากตารางที 11 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจําแนกตามเพศ
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความมั นคงก้าวหน้า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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ตารางที 12 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามเกรดเฉลีย
การตัดสิ นใจเลือกเข้ าศึกษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี
ของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
1. ด้านการยอมรับในสถาบัน
2. ด้านความมันคงก้าวหน้า
3. ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
4. ด้านเหตุผลส่ วนตัว
รวม

X
3.85
3.78
3.85
3.62
3.77

ตํากว่ า 3.00
(n = 70)
SD ระดับ อันดับ
0.45 มาก
1
0.50 มาก
3
0.56 มาก
2
0.61 มาก
4
0.38 มาก

X
3.68
3.58
3.58
3.46
3.58

มากกว่ า 3.00
(n = 78)
SD ระดับ อันดับ
0.45 มาก
1
0.49 มาก
3
0.45 มาก
2
0.52 มาก
4
0.35 มาก

จากตารางที 12 พบว่า นิสิตทีมีเกรดเฉลียตํากว่า 3.00 มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือก
เข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.77) นิสิตทีมีเกรดเฉลียมากกว่า 3.00 มีแรงจูงใจ
ในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.58)
เมือจําแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการยอมรับในสถาบัน นิสิตที มีเกรดเฉลียตํากว่า 3.00
มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.85) นิสิตทีมีเกรดเฉลีย
มากกว่า 3.00 มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.68)
ด้านความมันคงก้าวหน้า นิสิตทีมีเกรดเฉลียตํากว่า 3.00 มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.78) นิสิตทีมีเกรดเฉลียมากกว่า 3.00 มีแรงจูงใจใน
การตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.58)
ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษานิ สิตที มีเกรดเฉลียตํากว่า 3.00 มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
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มหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.85) นิสิตทีมีเกรดเฉลียมากกว่า 3.00 มีแรงจูงใจใน
การตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.58)
ด้านเหตุผลส่ วนตัวนิสิตทีมีเกรดเฉลียตํากว่า 3.00 มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.62) นิสิตทีมีเกรดเฉลียมากกว่า 3.00 มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรั ฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.46)
ตารางที 13 เปรี ยบเทียบความแตกต่างในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตาม
เกรดเฉลีย โดยรวมและรายด้าน
การตัดสิ นใจเลือกเข้ าศึกษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี
ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
1. ด้านการยอมรับในสถาบัน
2. ด้านความมันคงก้าวหน้า
3. ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
4. ด้านเหตุผลส่ วนตัว
รวม

ตํากว่ า 3.00
(n = 70)

มากกว่ า 3.00
(n = 78)

X

X

3.85
3.78
3.85
3.62
3.77

SD

0.45
0.50
0.56
0.61
0.38

3.68
3.58
3.58
3.46
3.58

SD

0.45
0.49
0.45
0.52
0.35

t

p

.14
.01
2.77
1.01
.04

.70
.91
.09
.31
.83

จากตารางที 13 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี ของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนก
ตามเกรดเฉลีย โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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ตารางที 14 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายด้าน จําแนกรายได้ของครอบครัวเฉลี ยต่อเดือน

การตัดสิ นใจเลือกเข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาตรี
ของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์

X
1. ด้านการยอมรับในสถาบัน
2. ด้านความมันคงก้าวหน้า
3. ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
4. ด้านเหตุผลส่ วนตัว
รวม

3.79
3.71
3.53
3.44
3.62

รายได้ ของครอบครัวเฉลียต่ อเดือน
ตํากว่า 20,000 บาท
20,001-40,000 บาท
(n = 47)
(n = 60)
SD ระดับ อันดับ X SD ระดับ อันดับ
0.51 มาก
1
3.72 0.48 มาก
2
0.54 มาก
2
3.65 0.53 มาก
3
0.56 มาก
3
3.73 0.47 มาก
1
0.60 มาก
4
3.50 0.56 มาก
4
0.42 มาก
3.65 0.38 มาก

X
3.77
3.67
3.88
3.70
3.76

40,001 บาท ขึนไป
(n = 41)
SD ระดับ อันดับ
0.33 มาก
2
0.43 มาก
4
0.51 มาก
1
0.51 มาก
3
0.31 มาก
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จากตารางที 14 พบว่า นิสิตทีมีรายได้ของครอบครัวเฉลียต่อเดือนตํากว่า 20,000 บาท
มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลื อกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.62) นิสิตทีมี
รายได้ของครอบครัวเฉลียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.65) และนิสิตทีมีรายได้ของครอบครัวเฉลียต่อเดือน 40,001 บาท
ขึนไปมีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึก ษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.76)
เมือจําแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการยอมรับในสถาบัน นิสิตที มีรายได้ของครอบครัว
เฉลียต่อเดือนตํากว่า 20,000 บาท มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.79) นิสิตทีมีรายได้ของครอบครัว เฉลียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท มีแรงจูงใจใน
การตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.72) และนิสิตทีมีรายได้ของครอบครัว
เฉลียต่อเดือน 40,001 บาทขึนไปมีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.77)
ด้านความมันคงก้าวหน้านิสิตทีมีรายได้ของครอบครัวเฉลียต่อเดือนตํากว่า 20,000 บาท
มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.71) นิสิตทีมีรายได้ของ
ครอบครัวเฉลียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.65) และนิสิตทีมีรายได้ของครอบครัวเฉลียต่อเดือน 40,001 บาทขึนไป
มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.67)
ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษานิ สิตทีมีรายได้ของครอบครัวเฉลียต่อเดือนตํากว่า 20,000 บาท
มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.53) นิสิตทีมีรายได้
ของครอบครัวเฉลียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.63) และนิสิตทีมีรายได้ของครอบครัวเฉลียต่อเดือน 40,001 บาท ขึนไป
มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.88)
ด้านเหตุผลส่ วนตัวนิสิตทีมีรายได้ของครอบครัวเฉลี ยต่อเดือนตํากว่า 20,000 บาท
มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.44) นิสิตทีมีรายได้
ของครอบครัวเฉลียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.50) และนิสิตทีมีรายได้ของครอบครัวเฉลียต่อเดือน 40,001 บาทขึนไป
มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.70)
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ตารางที 15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมและรายด้านของนิสิตจําแนกตามรายได้เฉลี ยของครอบครัว
ต่อเดือน
การตัดสิ นใจเลือกเข้ าศึกษาต่ อ
ระดับปริญญาตรี ของนิสิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
1. ด้านการยอมรับในสถาบัน

2. ด้านความมันคงก้าวหน้า

3. ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

4. ด้านเหตุผลส่ วนตัว

รวม

ค่ าความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

DF

MS

F

P

0.151
30.743
30.894
0.123
37.883
38.005
2.751
38.486
41.236
1.652
46.625
48.277
0.441
20.795
21.236

2
145
147
2
145
147
2
145
147
2
145
147
2
145
147

0.076
0.212

0.356 .70

0.061
0.261

0.234 .79

1.375 5.182* .01
0.265
0.826
0.322

2.569 .08

0.220
0.143

1.537 .21

*p ≤ .05
จากตารางที 15 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี ของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนก
ตามรายได้เฉลียของครอบครัวต่อเดือน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ยกเว้น ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที ระดับ .05
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ตารางที 16 การวิเคราะห์รายคู่ เพือเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
จําแนกตามรายได้ของครอบครัวเฉลี ยต่อเดือน ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
รายได้ ของครอบครัว X ตํากว่ า 20,000 บาท 20,001-40,000 บาท 40,001 บาท ขึนไป
เฉลียต่ อเดือน
3.53
3.73
3.88
ตํากว่า 20,000 บาท 3.53
.20
.35*
20,001-40,000 บาท 3.73
.15
40,001 บาท ขึนไป
3.88
*p ≤ .05
จากตารางที16 ผลการเปรี ยบเทียบรายคู่การตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
ของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามรายได้
ของครอบครัว เฉลียต่อเดือน ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา พบว่า นิสิตทีมีตามรายได้เฉลียของครอบครัว
ต่อเดือนตํากว่า 20,000 บาท และนิสิตทีมีรายได้เฉลียของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาท ขึนไป
มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่ วนคู่อืน ๆ แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญ
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บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาและเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจําแนกตาม เพศ
เกรดเฉลียและรายได้เฉลียต่อเดือนของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นิสิตสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
จากการเปิ ดตารางสําเร็ จรู ปของ เครจซี และมอร์ แกน (Krejeie & Morgan, 1970) และดําเนินการ
สุ่ มแบบแบ่งชัน โดยแบ่งตามระดับชันปี การศึกษา ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครั งนี
รวมทังสิ น 148 คน เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับในสถาบัน ด้านความมันคงก้าวหน้า ด้านค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาและด้านเหตุผลส่ วนตัว ซึ งมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .22-.49 การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปทางสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าเฉลีย ( X ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบสมมติฐาน
โดยการทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมือพบ
ความแตกต่างรายคู่เปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ของ Scheffe

สรุป
1. การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื อเรี ยงจากค่ามากไปหาน้อย
3 อันดับแรกพบว่า ด้านการยอมรับในสถาบันด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และด้านความมั นคง
ก้าวหน้า
2. การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการยอมรับในสถาบัน โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
เมือเรี ยง 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสู ตรและเนือหาวิชามีความทันสมัยมีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอน
และศิษย์เก่าทีจบจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีความสําเร็ จในหน้าทีการงานและเป็ นผูม้ ีชือเสี ยงเป็ นทียอมรับในสังคม
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3. การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านความมันคงก้าวหน้า โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เมือเรี ยง
3 อันดับแรก ได้แก่ การศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทําให้ได้รู้จกั กับเพือนใหม่ทีมาจากครอบครัวหลากหลายอาชีพ ทําให้เกิดการแลกเปลียนประสบการณ์
การเรี ยนรู ้เมือสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วมีโอกาสหางานทําได้ง่ายขึนและการสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทําให้เข้าใจปั ญหาที เกิดขึนในสังคมมากขึน
4. การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
เมือเรี ยง 3 อันดับแรก ได้แก่ ค่าเอกสารและตําราเรี ยนของสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถูกกว่าสถาบันอื นสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าเล่าเรี ยนถูกกว่าสถาบันอื นทีเปิ ดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เหมือนกันและ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ เช่น
ค่าบํารุ งคณะ บํารุ งหอสมุดฯ ถูกกว่าสถาบันอืน
5. การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ แ ละ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านเหตุผลส่ วนตัว โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เมือเรี ยง
3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรั ฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีการเปิ ดรับนิสิตโครงการพิเศษ (โควตา) จํานวนมากได้รับคําแนะนําและสนับสนุนจากครอบครัว
หรื อผูป้ กครอง ให้มาศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และได้รับคําแนะนําและชักชวนจากเพือนหรื อรุ่ นพีให้มาศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
. เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความมันคงก้าวหน้า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .
. เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูร พา จําแนกตามเกรดเฉลี ย
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
. เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามรายได้ของครอบครัวเฉลี ย
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ต่อเดือน พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านค่าใช่จ่าย
ทางการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที ระดับ . โดยพบว่า นิสิตทีมีรายได้
เฉลียของครอบครัวต่อเดือน มากกว่า , บาท ขึนไป มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงประเด็นสําคัญจากการค้นพบในการศึกษา
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั กรอบแนวคิด และสมมติฐานของการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ทังนีอาจเป็ นเพราะสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มีหลักสู ตรและเนื อหาวิชามีความทันสมัยทําให้ได้รู้จกั กับเพื อนใหม่ทีมาจากครอบครัว
หลากหลายอาชีพ ทําให้เกิดการแลกเปลี ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ค่าเอกสารและตําราเรี ยนของ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถูกกว่าสถาบันอื นรวมทัง
มีการเปิ ดรับนิสิตโครงการพิเศษ (โควต้า) จํานวนมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้านมีรายละเอียดดังนี
1.1 การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการยอมรับในสถาบัน โดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก ทังนี
อาจเป็ นเพราะสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสู ตรและ
เนือหาวิชามีความทันสมัย มีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอน และศิษย์เก่า
ทีจบจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสําเร็ จใน
หน้าทีการงานและเป็ นผูม้ ีชือเสี ยงเป็ นทียอมรับในสังคมซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษรา
โพธิเย็น (2550) ทีพบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในส่ วนปั จจัย
ด้านบุคลากรทีคณาจารย์มีความรู ้ความเชี ยวชาญในการถ่ายทอดความรู ้
1.2 การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านความมันคงก้าวหน้า โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ทังนี
อาจเป็ นเพราะการศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทําให้
ได้รู้จกั กับเพือนใหม่ทีมาจากครอบครัวหลากหลายอาชีพ ทําให้เกิดการแลกเปลี ยนประสบการณ์
การเรี ยนรู ้เมือสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วมีโอกาสหางานทําได้ง่ายขึนและการสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทําให้เข้าใจปั ญหาที เกิดขึนในสังคมมากขึน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Morstain and Smart (1974) ทีพบว่า แรงจูงใจในการเรี ยนต่อของผูใ้ หญ่ประกอบด้วย 6 ด้าน
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คือ การติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน การทําตามความคาดหวังของผูอ้ ื น ความก้าวหน้าในอาชี พ การหลีก
หนีจากสภาพทีเป็ นอยูก่ ารนําความรู ้ไปช่วยเหลือสังคมและการเรี ยนเพื อรู ้
1.3 ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาพบว่า การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนีอาจเป็ นเพราะคณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ มีค่าเอกสารและตํารา
เรี ยนถูกกว่าสถาบันอืน รวมทังค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมระหว่างการศึกษาน้อยจึงเป็ นแรงจูงใจใน
ระดับมาก ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธวัช แก้วอนันต์ (2533) ทีพบว่า นิสิตไม่ค่อยได้มีโอกาสได้
เข้าศึกษาต่อต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก ซึ งเป็ นภาระในการใช้จ่ายต่อผูป้ กครองมาก
1.4 ด้านเหตุผลส่ วนตัว พบว่า การตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านเหตุผลส่ วนตัว โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะคณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการเปิ ดรับนิสิต
โครงการพิเศษ (โควตา) จํานวนมาก จึงทําให้เป็ นทีสนใจของผูป้ กครองและนักเรี ยนและมีโควตา
สําหรับนักเรี ยนทีอยูใ่ นภาคตะวันออก ซึ งทําให้อยูใ่ กล้ภูมิลาํ เนาซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พัชริ ยา ศรี สด (2548) ทีพบว่าอิทธิ พลการชักจูงของพ่อ แม่ และผูป้ กครองเป็ นแรงจูงใจมากสําหรับ
การให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
2. ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจําแนกตาม เพศ เกรดเฉลี ยและรายได้เฉลียต่อ
เดือนของครอบครัว
2.1 การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิ สิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเพศ นิสิตเพศชายและนิสิตเพศหญิง
มีการตัดสิ นใจในการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สํา คัญทางสถิติ ทังนีอาจเป็ น
เพราะสังคมให้การยอมรับว่า เพศชายและเพศหญิงมีสิทธิ และเสรี ภาพเท่าเทียมกัน ทําให้สตรี
มีบทบาทในสังคมมากขึนและสามารถศึกษาวิชาการหรื อประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้เท่าเทียมกับ
เพศชายซึ งสอดคล้องกับภุมรี อบมลี (2544) จากการศึกษาปั จจัยจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
ของบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า โดยภาพรวมมีระดับ
ปั จจัยจูงใจในการศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิ สิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเกรดเฉลียโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ทังนีอาจเป็ นเพราะเนื อหาของหลักสู ตรรัฐศาสตร์ มีความน่าสนใจ
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เนือหาไม่ซบั ซ้อนมากนัก จึงทําให้เป็ นที สนใจของนักเรี ยนทีมีเกรดเฉลียปานกลางสนใจมาเรี ยน
หลักสู ตรนีเพือนําไปประกอบอาชีพหลังจากทีจบการศึกษา ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของลดาพร
ทองสง (2555 อ้างถึงใน คชาวุฒิ จันทรคา, 2556) พบว่า นักศึกษาทีมีเกรดเฉลียสะสมตอนมัธยมศึกษา
ปานกลาง มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
2.3 การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อของนิ สิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามรายได้เฉลี ยของครอบครัวต่อเดือน
พบว่า นิสิตทีมีรายได้เฉลียของครอบครัวแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ทังนี อาจเป็ นเพราะในการเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบํารุ งต่างๆไม่มาก ประกอบกับมีการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต
ทีขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงเป็ นแรงจูงใจให้นิสิตที ครอบครัวมีรายได้นอ้ ยเข้ามาเรี ยน ซึ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของนฤมล คงขุนเทียน (2545) ทีพบว่า รายได้ของบิดามารดา ได้แก่รายได้ต่อเดือน
โดยประมาณ เมือฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่างกัน ก็จะส่ งผลโดยตรงต่อนักศึกษา
ครอบครัวทีมีรายได้สูงย่อมสนับสนุนให้นกั ศึกษาได้รับการศึกษาที ดีกว่าครอบครัวทีมีรายได้ตาํ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการยอมรับในสถาบัน ผูบ้ ริ หารของคณะควรช่วยกันผลักดันให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานทีสร้างชือเสี ยงให้เป็ นทียอมรับในสังคม รวมทังให้คณาจารย์พฒั นาศักยภาพของตนเอง
ให้สามารถถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ทางด้านรัฐศาสตร์ ให้แก่นิสิต
2. ด้านความมันคงก้าวหน้าผูบ้ ริ หารของคณะควรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เมื อนิสิตจบการศึกษาไปสามารถนําความรู ้
ทางรัฐศาสตร์ ไปประกอบอาชีพได้หลากหลายแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับสู งได้ง่าย
3. ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาควรพัฒนาเรื องค่าอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
ให้มีราคาทีถูกลงเหมาะสมกับนิสิตทียงั ไม่สามารถหารายได้ได้ดว้ ยตนเองและควรให้งบประมาณ
ทีเพียงพอต่อนิสิตในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
4. ด้านเหตุผลส่ วนตัว ทางคณะฯ ควรมีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กบั ทางโรงเรี ยนต่าง ๆ
ในภาคตะวันออก เพือประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกียวกับหลักสู ตรรัฐศาสตร์ และให้โควตาพิเศษ
แก่นกั เรี ยนทีเรี ยนดีหรื อเด่นทางด้านกิจกรรม
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ข้ อเสนอแนะเพือการศึกษาวิจัยครั งต่ อไป
1. ควรศึกษาองค์ประกอบที ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยเปรี ยบเทียบระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น
นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
2. ควรศึกษาภาพลักษณ์ของคณะฯ ในสายตาของโรงเรี ยนต่าง ๆ ในภาคตะวันออก
เพือนําผลการศึกษามาปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารการศึกษาให้ดียิงขึน
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- สําเนาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ในการตรวจสอบความเที ยงตรงของเครื องมือในการวิจยั
- สําเนาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื อหาคุณภาพเครื องมือ
- สําเนาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื อการวิจยั
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(สําเนา)
ที ศธ.6218.8/ ว.511

ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
28 มิถุนายน 2560

เรื อง ขอความอนุ เคราะห์ในการตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือในการวิจยั
เรี ยน
สิ งทีส่งมาด้วย 1. เค้าโครงงานวิจยั
2. เครื องมือในการวิจยั
ด้วย ภาควิชาการบริ หารการศึกษาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีความเห็นชอบ
ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ทํางานนิ พนธ์ ซึ งในขณะนี อยูใ่ นขันตอนการสร้างเครื องมือเพือการวิจยั
ดังรายนามต่อไปนี
นางสาวรังสิ ยา บุญยัง รหัสนิ สิต 56920531
งานนิพนธ์ เรื อง การศึกษาการตัดสิ นใจของนิสิตในการเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมี ดร.ชัยพจน์ รักงาม เป็ นประธานกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา ได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญ ในเรื องดังกล่าว
เป็ นอย่างยิง จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือของนิสิต
ในครังนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)
สุ เมธ งามกนก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ เมธ งามกนก)
หัวหน้าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
โทร 0-3810-2052
โทรสาร 0-3874-581
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(สําเนา)
ที ศธ.6218.8/ ว.512

ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
1 กรกฎาคม 2560

เรื อง ขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือหาคุณภาพเครื องมือ
เรี ยน
ด้วย ภาควิชาการบริ หารการศึกษา ได้มีความเห็นชอบให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ทํางานนิพนธ์ ซึ ง
ในขณะนีอยูใ่ นขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือหาคุณภาพเครื องมือ ดังรายนามต่อไปนี
นางสาวรังสิ ยา บุญยัง รหัสนิ สิต 56920531
งานนิพนธ์ เรื อง: การศึกษาการตัดสิ นใจของนิสิตในการเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมี ดร.ชัยพจน์ รักงาม เป็ นประธานกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื ออํานวย
ความสะดวก ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือหาคุณภาพเครื องมือ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)
สุ เมธ งามกนก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ เมธ งามกนก)
หัวหน้าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
โทร 0-3810-2052
โทรสาร 0-3874-581
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ที ศธ.

. / ว.

ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี
กรกฎาคม

เรื อง ขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื อการวิจยั
เรี ยน
ด้วย ภาควิชาการบริ หารการศึกษา ได้มีความเห็นชอบ ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัย บูรพา ทํางานนิพนธ์
ซึ งในขณะนี อยูใ่ นขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือการวิจยั ดังรายนามต่อไปนี
นางสาวรังสิ ยา บุญยัง รหัสนิ สิต
งานนิพนธ์ เรื อง : การศึกษาการตัดสิ นใจของนิสิตในการเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมี ดร.ชัยพจน์ รักงาม เป็ นประธานกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื ออํานวย
ความสะดวก ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)
สุ เมธ งามกนก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ เมธ งามกนก)
หัวหน้าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
โทร 0-3810-2052
โทรสาร 0-3874-581
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ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบสอบถาม

70
ตารางที 17 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเชื อมันของแบบสอบถามแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้ อ
ข้ อ
ค่ าอํานาจจําแนก (r )
ค่ าอํานาจจําแนก (r )
1
.29
13
.45
2
.29
14
.42
3
.39
15
.34
4
.29
16
.38
5
.35
17
.26
6
.40
18
.31
7
.38
19
.49
8
.33
20
.42
9
.41
21
.32
10
.22
22
.23
11
.31
23
.32
12
.40
หมายเหตุ ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .22-.49 และค่าความเชื อมันทังฉบับ α = .81
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เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
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แบบสอบถาม
เรื อง การศึกษาการตัดสิ นใจของนิสิตในการเข้ าศึกษาต่ อ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คําชี แจง
1. แบบสอบถามนี แบ่งออกเป็ น ตอน คือ
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลสถานภาพของนิ สิต
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาต่อปริ ญญาตรี สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
. การศึกษาวิจยั ครังนี จะสําเร็ จได้ดว้ ยความร่ วมมือของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านให้ตอบตามความคิดเห็นที แท้จริ ง ข้อมูลทีได้จะใช้
ประโยชน์สาํ หรับการวิจยั ครั งนีเท่านันและผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณในความร่ วมมือของท่าน
นางสาวรังสิ ยา บุญยัง
นิสิตปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตอนที แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลสถานภาพของนิสิต
คําชี แจงโปรดเขียนเครื องหมาย ลงในช่อง  ทีตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที สุด
. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. เกรดเฉลียสะสม
 ) ตํากว่า 3.00
 2) มากกว่า . ขึนไป
. รายได้ของครอบครัวเฉลียต่อเดือน
 ) ตํากว่า , บาท
 2) 20,001-40, บาท
 3) 40, บาท ขึนไป
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการตัดสิ นใจในการเข้ าศึกษาต่ อปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คําชี แจง โปรดเขียนเครื องหมาย  ลงในช่อง  ทีตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที สุด
ประเด็น
ด้ านการยอมรับในสถาบัน
. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหลักสู ตรและ
เนือหาวิชามีความทันสมัย
2.คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลงาน
ทางด้านวิชาการเป็ นทียอมรับในวงการการศึกษา
. คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความรู ้
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้และ
ประสบการณ์ทางด้านรัฐศาสตร์เป็ นอย่างดี

ระดับแรงจูงใจ
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุด
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ประเด็น
. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพามีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพามีความพร้อม
ทางด้านบุคลากรและโสตทัศนูปกรณ์
. ศิษย์เก่าทีจบจากสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีความสําเร็ จในหน้าทีการงานและเป็ นผูม้ ี
ชือเสี ยงเป็ นทียอมรับในสังคม
ด้ านความมันคงก้ าวหน้ า
7. เมือสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วมีโอกาสหางานทําได้ง่ายขึน
8. เมือสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วสามารถศึกษาต่อในระดับสู งได้ง่าย
9. เมือสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วจะได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความเชียวชาญทางด้านรัฐศาสตร์
10. การสําเร็ จจากการเรี ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทําให้เข้าใจปัญหาทีเกิดขึนในสังคมมากขึน
11. การศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาทําให้ได้รู้จกั
กับเพือนใหม่ทีมาจากครอบครัวหลากหลาย
อาชีพ ทําให้เกิดการแลกเปลียนประสบการณ์
การเรี ยนรู ้

ระดับแรงจูงใจ
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุด
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ประเด็น
. เมือจบการศึกษาจากสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
ด้ านค่ าใช้ จ่ายทางการศึกษา
. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าเล่าเรี ยน
ถูกกว่าสถาบันอืนทีเปิ ดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์
เหมือนกัน
14. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เช่นค่าบํารุ งคณะ บํารุ งหอสมุดฯ ถูกกว่า
สถาบันอืน
15. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าใช้จ่าย
ในการทํากิจกรรมต่างๆระหว่างการศึกษาน้อย
16. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เมือมาศึกษาทีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
17. ค่าอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
ถูกกว่าสถาบันอืน
. ค่าเอกสารและตําราเรี ยนของสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาถูกกว่าสถาบันอืน
ด้ านเหตุผลส่ วนตัว
19. ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนว
ทีโรงเรี ยนให้มาศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
. ได้รับคําแนะนําและชักชวนจากเพือนหรื อ
รุ่ นพีให้มาศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับแรงจูงใจ
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุด
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ประเด็น
21. ได้รับคําแนะนําและสนับสนุนจากครอบครัว
หรื อผูป้ กครองให้มาศึกษาต่อในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
. สถาบันอยูใ่ กล้ภูมิลาํ เนา
23. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการเปิ ดรับนิสิต
โครงการพิเศษ (โควต้า) จํานวนมาก

ระดับแรงจูงใจ
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุด
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ประวัตยิ ่ อของผู้วจิ ยั
ชือ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเกิด
สถานทีอยูป่ ั จจุบนั
ตําแหน่งและประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2556-2559
พ.ศ. 2560
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560

นางสาวรังสิ ยา บุญยัง
8 สิ งหาคม พ.ศ. 2533
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1/ 5 หมู่ 3 ตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ ทอง
จังหวัดอ่างทอง 14120
นิสิตช่วยงาน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทําธุ รกิจส่ วนตัว
การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา

