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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประชากรเป้าหมาย (Target population) 
คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน 88 คน  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือส าหรับการวิจัย 
คือ แบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์   
ด้านสถานที่ต้ัง  ด้านภาพลักษณ์  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และด้านเหตุผลส่วนตัว ส่วนผล
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเข้าศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 7 
ด้าน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา ขณะที่มีเพียงด้านสถานภาพทางครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
ค าส าคัญ : ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ / การตัดสินใจ / ปริญญาตรี / สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 

Abstract 

 The purposes of this research were to study factors affecting decision to study at the bachelor 
degree level, general management program, faculty of management science, Kamphaeng Phet 
Rajabhat University. Target population is 88 general management students by purposive sampling 
method. The instrument used in this research was an open-ended and closed-ended questionnaire. 
The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, and multiple 
regression analysis. The results of this research showed that opinions were overall at a high level. 
Taking each aspect into consideration, it was found that all at a high level, including public relation, 
location, corporate image, curriculum and instruction, and personal reason factors. As for the study of 
the influence of demographic factors on the decision to study, it is found that 7 demographic factors 
does not influence the decision to study, while family status influences the decision to study in the 
program statistically significant at the .05 level. 



 
 

 

391 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

Keywords: Demographic factors /  Decision Making / bachelor degree level / General Management 
Program 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันหลาก อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค วิถีชีวิต ค่านิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีเป็นสัญญาณเตือนว่าในยุคแห่งอนาคตของการศึกษาจะมีปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน 
ดังเช่นในแง่มุมของระบบการศึกษาในไทยปัจจุบันน้ี ผู้เรียนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ง่ายข้ึน เช่น ระบบการ
สมัครออนไลน์ การสมัครผ่านไปรษณีย์ การเรียนออนไลน์ แจ้งผลการเรียนออนไลน์ และอื่นๆ อีกหลายวิธีที่จะ
เข้าถึงระบบการศึกษา การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันการศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อความอยู่รอด
ภายใต้สภาวการณ์ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ (พรชัย เจตามาน และ ขจรศักด์ บัวระพันธ์, 2561) 

ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร มีสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท่ีท าหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพตาม      
จุดมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตของแต่ละสถาบัน ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่เอื้อต่อ
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สถานการณ์เหล่าน้ีได้เป็นส่วนหน่ึงที่ผลักดันสู่การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการศึกษาที่รุนแรงข้ึน ที่นอกเหนือจากแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมระดับมหภาค อันน ามาสู่การ
ปรับตัวของสถาบันการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเหล่าน้ัน     

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่ประชาชน  สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถ่ิน ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณธรรม มีจิตส านึกในการรับใช้ท้องถ่ินและประเทศชาติ เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง
อย่างย่ังยืน ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเน่ืองและย่ังยืน โดยผลิตบัณฑิต ด้าน         ครุ
ศ าสตร์  ศิ ลปะศาสตร์   นิ ติศาสตร์   วิจิ ตรศิ ลป์  บริหาร ธุรกิ จ  บัญชี  วิทยาศาสตร์  และ เทค โนโลยี                      
(มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2561) คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่ึงในหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัย ท าการ
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อย่างไรก็ตาม ส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ประกอบด้วย 4 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการตลาด โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร  
และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาทุกชั้นปีมีจ านวน 323 คน โดยทั้ง 4 โปรแกรมวิชาต่างมุ่งเน้น        
การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจที่แตกต่างกัน  (คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2561) พบว่าก าลังเผชิญปัญหา คือจ านวนนักศึกษารับเข้าในแต่ละปีไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายซึ่งมีแนวโน้มลดลง (คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2561)  

จากความส าคัญดังกล่าวการวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อจึงเป็นส่วน
ส าคัญที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ให้
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้สภาวะวิกฤติที่มิอาจควบคุมได้จากภายนอก 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ 

จัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป้าหมาย (Target Population) คือ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ชั้นปีที่ 1-4  จ านวน  88 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ                           
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ชั้นปีที่ 1-4 จ านวนทั้งสิ้น 88 คน โดยจ าแนกดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ระดับชั้นปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 4 18 22 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 13 16 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 5 24 29 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพของผู้ปกครอง 
4. สถานภาพครอบครัว  
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 
6. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  
7. ภูมิล าเนาของครอบครัว 
8. ที่อยู่ปัจจุบันของครอบครัว 

 (อ้างอิง : ปัทมา วิชิตะกุล, 2554) 
 

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ        
1.ด้านภาพลักษณ์ของหลักสูตร  
2. ด้านสถานที่ต้ัง  
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
4. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน 
5. ด้านเหตุผลส่วนตัว 
(อ้างอิง:ธนวรรณ   รักอู่, 2557 ) 
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4 5 16 21 
รวม 17 71 88 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยข้อค าถามได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์  ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี     
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ปลายเปิด – ปลายปิด ส าหรับ          กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นประชากรเป้าหมาย จ านวน 88 คน แบบสอบถามมี 3 ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ของหลักสูตร  ด้านสถานที่ ต้ัง ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน และด้านเหตุผลส่วนตัว มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ 
   ตอนที่ 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอความคิด
อย่างอิสระเก่ียวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการดังน้ี 
 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว น าไปประมวลผลข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกได้  ดังน้ี 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3. การวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 4. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ด้วยการ
สรุปประเด็น แจกแจงความถ่ีและอภิปรายพรรณนาความ 
 
สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ   
 1. วิเคราะห์หาค่า IOC เพ่ือหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างรายการข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยค่า IOC (Index of item Objective Congruence)  มี
ค่าอยู่ระหว่าง  0.66-1.00 
 2 . วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยใช้ เทคนิค Item-total 
correlation มีค่าอยู่ระหว่าง 0.405-0.798 
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 3. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยค านวณหาค่าความสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  มีค่าเท่ากับ 0.961 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย มีดังน้ี 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร           
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-21 ปี  ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตร/รับจ้างในภาคเกษตร สถานภาพ
ครอบครัว    บิดา-มารดาอยู่ด้วยกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวอยู่ระหว่าง10,001-15,000 บาท การศึกษา
ของผู้ปกครองอยู่ระดับประถมศึกษา ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดก าแพงเพชร และที่อยู่ปัจจุบันของ
ครอบครัวอยู่ที่จังหวัดก าแพงเพชร  
 2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร           
ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ต้ัง ด้านภาพลักษณ์ของหลักสูตร               
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน และด้านเหตุผลส่วนตัว ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ าแนกได้ดังน้ี 
     3.1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านภาพลักษณ์ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ทั้ง 8 ตัว มีความสัมพันธ์ในระดับที่น้อย
มากกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านภาพลักษณ์ และไม่สามารถใช้พยากรณ์การตัดสินใจเข้ าศึกษาต่อ              
ด้านภาพลักษณ์ได้  
    3.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านด้านสถานที่ต้ัง พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ทั้ง 8 ตัว มีความสัมพันธ์ในระดับที่น้อย
มากกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านสถานที่ต้ัง  และไม่สามารถใช้พยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านสถานที่ต้ังได้        
    3.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ทั้ง 8 ตัว มีความสัมพันธ์ในระดับที่
น้อยมากกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านประชาสัมพันธ์  และไม่สามารถใช้พยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ              
ด้านประชาสัมพันธ์ได้  
    3.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า กลุ่มตัวแปรทั้ง 8 ตัว มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในระดับที่น้อยมาก และไม่สามารถใช้พยากรณ์           
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านประชาสัมพันธ์ได้  
   3.5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านเหตุผลส่วนตัว พบว่า กลุ่มตัวแปรทั้ง 8 ตัว ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพของผู้ปกครอง 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ภูมิล าเนาของครอบครัว ท่ีอยู่ปัจจุบันของ
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ในระดับที่น้อยมากกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านเหตุผลส่วนตัว ขณะตัวแปรสถานภาพ 
ด้านสถานภาพครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
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 4. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร 
 ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เสนอความคิดอย่างอิสระเก่ียวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
สรุปได้ดังน้ี  
  4.1 จุดแข็งหรือจุดเด่นของหลักสูตร 
       ด้านหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่มีคณาจารย์ที่มีความรู้  ความสามารถความเชี่ยวชาญ เป็น
หลักสูตรที่จบไปแล้วมีงานท าน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  โดยหลักสูตรได้มีการจัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในระหว่างเรียนให้กับผู้เรียน เป็นหลักสูตรมีความต้องการของตลาดแรงงานสูง จบไปแล้ว 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้  
     ด้านของการศึกษาน้ันได้มีเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 
และเทคนิคที่มีความทันสมัย อีกทั้งยังมีการพัฒนานักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมต่างๆ เช่น การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาภาวะผู้น า การจัดท าแผนธุรกิจ เปน็ต้น ระหว่างที่เรียนยังสามารถน าความรู้ความสามารถไป
ประกอบธุรกิจระหว่างเรียนได้อีกด้วย  
  4.2 สิ่งที่หลักสูตรควรปรับปรุง 
           ส าหรับสิ่งที่ควรปรับปรุง ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ให้เด็กรุ่นใหม่ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร มีข้อดีอย่างไร จัดการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและเข้าถึงได้ง่ายข้ึนโดยใช้สื่อโซเชียล เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ 
เป็นต้น ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้มีการพัฒนาในเรื่องการลงมือปฏิบัติจริงให้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน
ควรปรับเวลาเรียนให้ลดลง และเพ่ิมเวลาส าหรับการปฏิบัติมากข้ึน เช่น การฝึกประสบการณ์ เป็นต้น ด้านอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน และส่งเสริม
การแสดงออก ให้มีการฝึกทักษะ ความสามารถให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกเพ่ิมข้ึน         
  4.3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตร 
     4.3.1 ควรมีการจัดกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปได้รู้จักกันมากย่ิงข้ึน 
    4.3.2 หลักสูตร ควรมีรายวิชาที่สามารถให้นักศึกษาจ าลองลงมือท าธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้
จริงและเป็นรูปธรรม 
    4.3.3 ควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความกล้าเผชิญกับอุปสรรคและสามารถ
แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เจอได้อย่างทันทุกสถานการณ์ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นในการอภิปราย ดังน้ี 
 1. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ต้ัง ด้านภาพลักษณ์ของ
หลักสูตร ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน และด้านเหตุผลส่วนตัว แต่ในภาพรวมของปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ด้านเหตุผล
ส่วนตัว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อน้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรสิงห์ สุดสงวน (2560) ที่พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านสถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวพร ทองนุช 
และ รุ่งลักษมีรอดข า (2558) พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนทั้ง 5 ด้าน อยู่
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ในระดับมาก โดยเรียงล าดับความส าคัญดังน้ี ด้านความคาดหวังด้านอาชีพ ด้านความต้ังใจส่วนตัวด้านภาพลักษณ์
ของมหาลัย ด้านสถานที่ต้ัง และด้านการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ รักอู่ (2557) 
พบว่า ผลการศึกษาข้อมูลการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก คือ      
ด้านบุคลากร ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านสถานที่ต้ัง ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และ   
ด้านการประชาสัมพันธ์ ขณะที่พบว่า งานวิจัยของชลธิชา สุขเกษม (2554 ) กลั บพบว่า ด้านหลักสูตร ด้าน
ภาพลักษณ์และด้านการบริหารจัดการ ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 
 อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ผู้เรียนที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-21 ปี จัดเป็นผู้ที่มี
ความคิดและการตัดสินใจเป็นของตัวเอง โดยที่เพ่ือน ผู้ปกครอง หรือแม้แต่รุ่นพ่ี ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีอิทธิต่อการ
ตัดสินใจของผู้เรียนที่อยู่ในช่วงอายุดังกล่าว ขณะที่การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ต้ัง 
ด้านภาพลักษณ์ของหลักสูตร และด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน แม้จะอยู่ในระดับมากแต่ด้ านหลักสูตรและ  
การจัดการเรียนยังต้องมีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ เช่น การมีสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความทันสมัยมากข้ึน การชี้แจ้งข้อมูลของหลักสูตรให้ผู้เรียนได้ทราบ มีกิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะของ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป อภิปรายได้ดังน้ี 
     2.1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านภาพลักษณ์ ด้านสถานที่ต้ัง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ทั้ง 8 ตัว มีความสัมพันธ์ในระดับที่น้อยมากกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ       
ด้านภาพลักษณ์ และไม่สามารถใช้พยากรณ์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านภาพลักษณ์ได้ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรสุดา จารุธีรพันธ์ (2553) ที่พบว่า ด้านคุณลักษณะของสาขาวิชา ด้านค่าใช้จ่าย   ด้าน
สถานที่ ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชา ทั้งยังสอดคล้อง
กับ งานวิจัยของ ชลธิชา สุขเกษม (2554) ที่พบว่า เพศ รายได้ ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย หลักสูตร    อาจารย์ผู้สอน 
อุปกรณ์การเรียนการสอน และการบริหารจัดการของวิทยาลัย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร  
 อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ี แม้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์จะมี
ความสัมพันธ์ในระดับที่น้อยมากต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งไม่สามารถน ามาพยากรณ์การตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรได้ แต่ไม่ได้หมายถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เหล่าน้ี  ไม่มีความส าคัญต่อการน ามาใช้ใน
การพิจารณาเพ่ือตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของนักศึกษา และผลการวิจัยที่เป็นเช่นน้ีอาจ
เน่ืองมาจากผู้วิจัยเพียงเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรซึ่งมีจ านวนเพียง 88 คน (n=88) 
รวมทั้งการออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลน้ันอาจจะยังมีข้อค าถามที่ยังไม่ครอบคลุม รวมทั้งวิธีการเก็บแบบสอบถาม
น้ันเป็นแบบออนไลน์จึงส่งผลให้ได้ผลลัพธ์จากการวิจัยเป็นดังเช่นที่น าเสนอไว้ข้างต้น   
 2.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านเหตุผลส่วนตัว พบว่า กลุ่มตัวแปรทั้ง 8 ตัว มีความสัมพันธ์ในระดับที่น้อยมากกับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านเหตุผลส่วนตัว ขณะตัวแปรสถานภาพด้านสถานภาพครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของภัทรสุดา จารุธีรพันธ (2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยในการเลือกเรียนโดยจ าแนกตาม อาชีพบิดา/มารดา/ผู้
อุปการะ พบว่า ด้านคุณลักษณะของสาขาวิชา ด้านค่าใช้จ่ายและด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาแตกต่างกัน ส่วนด้านสถานที่และการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ไม่
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แตกต่างกัน ขณะที่งานวิจัยของ ธนวรรณ รักอู ่(2556) กลับพบว่า อาชีพของผู้ปกครองต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ เสรี สิงห์โงนและสาลินี จันทร์เจริญ (2561) พบว่า 
สถานภาพของครอบครัวที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน 
 จากผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ี ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์จะมีความสัมพันธ์ในระดับที่
น้อยมากต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร แต่ตัวแปรสถานภาพด้านสถานภาพครอบครัว มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านเหตุผลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มตัวแปรที่เหลืออีก 7 ตัวซึ่งได้แก่ 
เพศ อายุ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ภูมิล าเนาของ
ครอบครัว ที่อ ยู่ปัจจุบันของครอบครัว จะไม่อิทธิพลต่อการตัดสินใจก็ตาม แต่ไม่ได้หมายถึงปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์เหล่าน้ี ไม่มีความส าคัญต่อการน ามาใช้ในการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
หลักสูตรของนักศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรส่วนใหญ่จะมีภูมิล าเนาในจังหวัดก าแพงเพชร 
และผู้ปกครองไม่ได้มีรายได้สูงนัก ดังน้ัน ส าหรับการบริหารหลักสูตรน้ัน ไม่ควรมีการปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เรียนในหลักสูตรให้สูงเกินกว่าปัจจุบัน 
                 2. จากผลการวิจัยพบว่า ด้านเหตุผลส่วนตัว เป็นประเด็นที่มีส าคัญ ที่นักศึกษาน ามาใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรจะต้องน ามาใช้ส าหรับการพัฒนาด้านการบริหาร 
เช่น สร้างนักศึกษาต้นแบบในหลักสูตรและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ให้เหนียวแน่น  
                 3. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับอายุของนักศึกษาในหลักสูตรมีผลต่อมุมมองหรือทัศนคติในการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของนักศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวนหน่วย
กิต โครงสร้างรายวิชาและการเพ่ิมพูนทักษะความสามารถต่างๆ ของหลักสูตร มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังน้ัน     
การปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตจะต้องน าประเด็นเหล่าน้ีมาพิจารณา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป   
1. ควรมีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์กับผู้ปกครองของนักศึกษาในหลักสูตร หรือ    

สถานประกอบการที่จ้างงานบัณฑิตของหลักสูตร เพ่ือจะได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุมมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  
ด้านการบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2. ควรมีการเก็บข้อมูลจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือน ามาใช้เป็นตัวแปร
ร่วมส าหรับการพยากรณ์แนวโน้มการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรในอนาคต  

3. การวิจัยครั้งน้ีได้ใช้วิธีการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยวิธี Enter ในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทดลองเลือกวิธีการเพ่ือให้ได้สมการถดถอยที่เหมาะสม เช่น Forward Selection , Backward Selection และ 
Stepwise  เป็นต้น 

 4. การวิจัยครั้งน้ี แม้ตัวแปรอิสระส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตามน้อยมากและบางตัว
ไม่มีความสัมพันธ์กัน รวมทั้งมีตัวแปรบางตัวที่สามารถพยากรณ์ได้ ก็มิอาจสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระเหล่าน้ันไม่สามารถ
พยากรณ์ได้หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังน้ันการวิจัยในครั้งต่อไป ควรใช้วิธีการทางสถิติอื่น เพ่ือน ามาทดสอบ เช่น 
การทดสอบไคสวแควร์ และเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึน 
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