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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาถึงความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศในคร้ังน้ี เป็นการ

รวบรวมขอ้มูลจากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา

จ านวน 384 ตัวอย่าง โดยจะท าการศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปของผู ้ท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับ

บณัฑิตศึกษา และปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการเลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ  

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้มูลเร่ือง  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

ระดบัรายได ้ ซ่ึงจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 384 คน ท าให้ไดข้อ้มูลของกลุ่มผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อระดบั

บณัฑิตศึกษา ดงัตารางท่ี 4.1 – ตารางท่ี 4.5 

4.1.1 เพศของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย โดยเพศ

หญิงมีจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด และเพศชายจ านวน 184 คนซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 48 ดงัตารางท่ี 4.1 

ตารางที ่4.1 เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 184 48 

หญิง 200 52 
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4.1.2 อายุของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20 – 25 ปี เป็นร้อยละ 52 

ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด อนัดับ 2 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34 

อนัดบัสุดทา้ยเป็นกลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 20 ปี และมากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7 เท่ากนั ดงัตารางท่ี 

4.2 

ตารางที ่4.2  อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาย ุ

< 20ปี 27 7 

20 - 25 ปี 200 52 

26 - 30 ปี 129 34 

> 30 ปี 27 7 

4.1.3 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจ านวน 255 

ราย คิดเป็นร้อยละ 66 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด รองลงมาเป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาท่ี

ก าลงัจะเขา้รับการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั และกลุ่มผูท่ี้ก าลงัศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดบั

ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 16 และ 13 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.3 

ตารางที ่4.3 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา 

ม.ปลาย 67 17 

ปวส. 8 2 

ปริญญาตรี 251 65 

ปริญญาโท 55 17 

ปริญญาเอก 4 1 

 



 
 

21 

4.1.4 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เกือบคร่ึงหน่ึงของทั้งหมดยงัเป็นนักเรียนและนักศึกษาท่ี

ก าลงัศึกษาอยูห่รือเพิ่งส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาเป็นกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพพนกังาน

บริษทั คิดเป็นร้อยละ 38 อนัดบั 3 เป็นผูป้ระกอบอาชีพอ่ืนๆ เป็นร้อยละ 7 อบัดบั 4 ประกอบอาชีพ

ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 6 และสุดทา้ยเป็นผูป้ระกอบอาชีพขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 3 ดงัตารางท่ี 

4.4 

ตารางที ่4.4 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

       อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 176 46 

ขา้ราชการ 12 3 

พนกังานบริษทั 145 38 

ธุรกิจส่วนตวั 24 6 

อ่ืนๆ 27 7 

4.1.5 รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

รายไดต่้อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 10,000 - 20,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมา เป็นผูมี้รายไดต่้อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31 ส่วนผูมี้

รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,000 - 30,000 และ ผูมี้รายไดต่้อเดือนน้อยกวา่ 30,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 16 และ ร้อยละ 10 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.5 

ตารางที ่4.5 รายไดต่้อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายไดต่้อเดือน 

< 10,000 118 31 

10,001-20,000 165 43 

20,001-30,000 63 16 

> 30,000 39 10 
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4.2 ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ 

จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 384 คน มีผูท่ี้ต้องการศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาต่างประเทศมากกว่า

สถาบนัการศึกษาในประเทศเล็กนอ้ย โดยเลือกสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ เป็นจ านวน 200 คน คิด

เป็นร้อยละ 48 ส่วนกลุ่มท่ีตอ้งการศึกษาต่อกบัสถาบนัการศึกษาในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 48 ของ

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มูลเร่ืองการศึกษาต่อของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบไปดว้ย สาขาท่ีตอ้งการศึกษาต่อ ประเทศท่ีตอ้งการ

ศึกษาต่อ ระดบัการศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาต่อ และแหล่งเงินทุนท่ีคาดวา่จะใชใ้นการศึกษาต่อ ดงัตาราง

ท่ี 4.6 

ตารางที ่4.6 ขอ้มูลดา้นการศึกษาต่อ 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

สาขาทีต้่องการศึกษาต่อ 

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 135 67.5 

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยี 15 7.5 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 12 6 

นิติศาสตร์และสังคมศาสตร์อ่ืนๆ 4 2 

ภาษา วฒันธรรม และการท่องเท่ียว 19 9.5 

อ่ืนๆ 15 7.5 

รวม 200 100 

 
ระดับการศึกษาที่
ต้องการศึกษาต่อ 

 

ปริญญาโท 165 83 

ปริญญาเอก 35 17 

รวม 200 100 

ประเทศทีต้่องการ 
ศึกษาต่อ 

United State of America 88 44 

Canada 4 2 

United Kingdom 69 34.5 
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ตารางที ่4.6 ขอ้มูลดา้นการศึกษาต่อ (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประเทศทีต้่องการ 
ศึกษาต่อ 

Germany 8 4 

Netherland 4 2 

Finland 4 2 

Australia 8 4 

New Zealand 4 2 

Japan 7 3.5 

Taiwan 4 2 

รวม 200 100 

แหล่งเงินทุนทีใ่ช้ใน
การศึกษาต่อ 

บิดามารดา 65 32.5 

ทุนจากท่ีท างาน 35 17.5 

ทุนจากสถาบนัการศึกษาท่ีเขา้เรียน 8 4 

เงินเก็บส่วนตวั 38 19 

องคก์รระหวา่งประเทศ/ทุนรัฐบาลฯ 54 27 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 200 100 

 

รายได้ทีค่าดหวงัหลงัจบ

การศึกษา 

นอ้ยกวา่ 30,000 บาทต่อเดือน 57 28.5 

 มากกวา่ 30,000 บาทต่อเดือน 143 71.5 

รวม 200 100 

ขอ้มูลจากตารางท่ี 4.6 แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลดา้นการศึกษาต่อของกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อยงั

ต่างประเทศ ดงัน้ี  
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สาขาทีต้่องการศึกษาต่อ 

กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษากบัสถาบนัศึกษาในต่างประเทศจ านวน 200 คน มี

ความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อในสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เช่น เศรษฐศาสตร์ บญัชี การ

บริหารและการจดัการ ไฟแนนซ์ เป็นต้น มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67 ของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 

รองลงมาสนใจศึกษาต่อในสาขาภาษา วฒันธรรม และการท่องเท่ียว เช่น มนุษยศาสตร์ การท่องเท่ียว

และการโรงแรม เป็นตน้ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ เช่น ทนัตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10, 8 และ 6 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษาทีต้่องการศึกษาต่อ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทมากถึงร้อยละ 83 ของจ านวน

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ท่ีเหลืออีกร้อยละ 17 ตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก 

ประเทศทีต้่องการศึกษาต่อ 

กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 44 มีความต้องการท่ีจะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันการศึกษาใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมามีความตอ้งการศึกษาต่อกบัสถาบนัการศึกษาในสหราชอาณาจกัรคิด

เป็นร้อยละ 35 ท่ีเหลือมีความตอ้งการศึกษาต่อกบัสถาบนัการศึกษาในประเทศเยอรมนั ออสเตรเลีย 

ญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนๆ ในจ านวนท่ีเท่าๆกนั  

แหล่งเงินทุนทีใ่ช้ในการศึกษาต่อ 

กลุ่มผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศส่วนใหญ่จะใช้เงินทุนของบิดามารดาใน

การศึกษาต่อ รองลงมาอาศัยเงินทุนจากทุนขององค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยและรัฐบาล

ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 32.5 และ 27 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มตวัอย่างอีกร้อยละ 19 จะใช้เงินเก็บ

ส่วนตวัเป็นเงินทุนในการศึกษาต่อ และร้อยละ 17.5 อาศยัทุนจากสถานท่ีท างาน/บริษทัท่ีท างานใน

ปัจจุบนั 
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4.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ 

4.3.1 ปัจจยัดา้นความตอ้งการพฒันาตนเอง 

ตารางที ่4.7 ปัจจยัดา้นความตอ้งการพฒันาตนเอง 

ปัจจยัด้านความต้องการพฒันา
ตนเอง 

ระดบัคะแนน 
เฉลีย่ 

การแปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ตอ้งการน าความรู้มาพฒันาตนเอง 135 53 12 0 0 4.61 มากท่ีสุด 
ตอ้งการเพ่ิมทกัษะดา้นภาษา 148 36 16 0 0 4.64 มากท่ีสุด 
ตอ้งการทางเลือกในอาชีพท่ี
หลากหลาย 

90 65 42 0 3 4.15 มาก 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ปัจจยัเร่ืองความตอ้งการเพิ่มทกัษะดา้นภาษามีคะแนนมากท่ีสุดท่ี 4.64 คะแนน 

รองลงมาเป็นปัจจยัเร่ืองความต้องการน าความรู้มาพัฒนาตนเอง ส่วนปัจจยัเร่ืองความต้องการ

ทางเลือกในอาชีพท่ีหลากหลายไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัมาก 

4.3.2 ปัจจยัดา้นความตอ้งการดา้นสังคม 

ตารางที ่4.8 ปัจจยัดา้นความตอ้งการทางสังคม 

ปัจจยัด้านความต้องการทางสังคม 
ระดบัคะแนน 

เฉลีย่ 
การแปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ตอ้งการเป็นท่ียอมรับขององคก์รเม่ือ
ส าเร็จการศึกษา 

89 84 23 0 4 4.26 มากท่ีสุด 

ตอ้งการโอกาสทางสงัคมท่ีดีข้ึน 82 88 25 4 0 4.21 มากท่ีสุด 
มีโอกาสเพ่ือนใหม่หากหลายเช้ือชาติ 102 61 33 4 0 4.19 มาก 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ปัจจยัเร่ืองการเป็นท่ียอมรับขององคก์รเม่ือส าเร็จการศึกษาไดค้ะแนนมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นความตอ้งการโอกาสทางสังคมท่ีดีข้ึนซ่ึงทั้ง 2 ปัจจยัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนปัจจยั

เร่ืองการมีโอกาสเพื่อนใหม่หากหลายเช้ือชาติ ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัมาก 
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4.3.3 ปัจจยัดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ 

ตารางที ่4.9 ปัจจยัดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ 

ปัจจยัด้านความต้องการเรียนรู้
วฒันธรรมต่างชาติ 

ระดบัคะแนน 
เฉลีย่ 

การแปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ตอ้งการเขา้ใจวิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของผูค้นในต่างประเทศ 

65 71 55 10 0 3.91 มาก 

ตอ้งการหาประสบการณ์ด าเนินชีวิต
ในต่างแดน 

98 65 30 7 0 4.22 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ปัจจยัเร่ืองความตอ้งการหาประสบการณ์ด าเนินชีวิตในต่างแดนไดค้ะแนน 

4.22 คะแนน ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัเร่ืองความตอ้งการเขา้ใจวถีิชีวิตและความเป็นอยูข่อง

ผูค้นในต่างประเทศไดค้ะแนน 3.91 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก 

4.3.4 ปัจจยัดา้นความตอ้งการความมัน่คงและกา้วหนา้ในชีวติ 

ตารางที ่4.10 ปัจจยัดา้นความตอ้งการความมัน่คงและกา้วหนา้ในชีวิต 

ปัจจยัด้านความต้องการความมัน่คง
และความก้าวหน้าในชีวติ 

ระดบัคะแนน 
เฉลีย่ 

การแปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต 147 38 15 0 0 4.63 มากท่ีสุด 
ตอ้งการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 90 75 31 3 0 4.25 มากท่ีสุด 
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพในการท างาน
ของตนเอง 

125 67 8 0 0 4.51 มากท่ีสุด 

ตอ้งการรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 120 49 31 0 0 4.38 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ปัจจยัดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวิต ทั้ง 4 ปัจจยั ได้

คะแนนในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงปัจจยัเร่ืองความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิตไดค้ะแนนมากท่ีสุด 

โดยไดค้ะแนน 4.63 คะแนน รองลงมาเป็นปัจจยัเร่ืองความตอ้งการพฒันาศกัยภาพในการท างานของ

ตนเอง ความตอ้งการรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน และความตอ้งการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
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4.3.5 ปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

ตารางที ่4.11 ปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

ปัจจยัด้านหลกัสูตรที่เปิดสอน 
ระดบัคะแนน 

เฉลีย่ 
การแปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

31 72 55 33 8 3.40 
ปาน
กลาง 

หลกัสูตร/สาขามีความหลากหลาย 
24 61 63 50 2 3.21 

ปาน
กลาง 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทั้ง 2 ปัจจยั มีคะแนนในระดบัปานกลาง โดย

ปัจจัยเร่ืองการมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้คะแนนมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นปัจจยัเร่ืองการมีหลกัสูตร/สาขาท่ีมีความหลากหลาย 

4.3.6 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

ตารางที ่4.12 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยั 

ระดบัคะแนน 
เฉลีย่ 

การแปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มหาวทิยาลยัมช่ืีอเสียงจากการจดั
อนัดบัมหาวทิยาลยัโลก 

39 80 76 4 0 3.72 มาก 

มกีารร่วมมอืระหว่างประเทศกบั
สถาบัน/มหาวทิยาลยัอืน่ 

20 119 54 7 0 3.74 มาก 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานใน
องค์กรช้ันน า 

78 80 43 1 0 4.13 มาก 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่าปัจจยัทั้งหมดดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัไดค้ะแนนในระดบัมาก โดย

ปัจจยัเร่ืองการมีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาเขา้ท างานในองคก์รชั้นน า ไดรั้บคะแนนมากท่ีสุด โดยไดรั้บ

คะแนน 4.13 คะแนน รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการมีการร่วมมือระหว่างประเทศกับสถาบัน/

มหาวทิยาลยัอ่ืน และการท่ีมหาวทิยาลยัมีช่ือเสียงจากการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลก 
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4.3.7 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา 

ตารางที ่4.13 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา 

ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ของ
มหาวทิยาลยั 

ระดบัคะแนน 
เฉลีย่ 

การแปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มกีารประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการรับ
สมคัรไปยงัสถานศึกษา 

27 52 86 23 12 3.28 
ปาน
กลาง 

มศูีนย์แนะแนวการศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ 

24 54 61 42 20 3.02 
ปาน
กลาง 

มเีวบ็ไซต์ในการแจ้งข่าวสารการรับ
สมคัร และให้บริการ 

31 82 56 27 3 3.46 มาก 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่าปัจจยัเร่ืองการมีเวบ็ไซต์ในการแจง้ข่าวสารการรับสมคัร และให้บริการได้

คะแนนในระดบัมาก ซ่ึงไดรั้บคะแนน 3.46 คะแนน ส่วนปัจจยัเร่ืองการมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

การรับสมคัรไปยงัสถานศึกษา และการมีศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ ไดรั้บคะแนนใน

ระดบัปานกลาง ซ่ึงไดค้ะแนน 3.28 และ 3.02 คะแนน ตามล าดบั 

4.3.8 ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั 

ตารางที ่4.14 ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั 

ปัจจยัด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาและ
การด าเนินชีวติ 

ระดบัคะแนน 
เฉลีย่ 

การแปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าใช้จ่ายมคีวามเหมาะสมกับ
หลกัสูตร 

59 88 47 6 0 3.92 มาก 

ค่าครองชีพมคีวามเหมาะสม 71 82 45 2 0 4.01 มาก 
มทุีนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ 63 84 43 6 4 3.76 มาก 
มรีะบบการผ่อนช าระค่าเรียนส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ 

39 80 65 16 0 3.69 มาก 
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จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษาและการด าเนินชีวติ ทั้ง 4 ปัจจยั ไดค้ะแนนใน

ระดับมาก โดยปัจจัยเร่ืองค่าครองชีพมีความเหมาะสมได้รับคะแนนมากท่ีสุด ท่ี 4.01 คะแนน 

รองลงมาเป็นปัจจยัเร่ืองค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมกับหลักสูตร การมีทุนการศึกษาให้นักศึกษา

ต่างชาติ และการมีระบบการผอ่นช าระค่าเรียนส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ 

4.3.9 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั 

ตารางที ่4.15 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั 

ปัจจยัด้านท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลยั 
ระดบัคะแนน 

เฉลีย่ 
การแปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มสีภาพแวดล้อมที่ดภีายใน
มหาวทิยาลยั 

65 90 41 4 0 4.02 มาก 

มส่ิีงอ านวยความสะดวก และการ
คมนาคมที่สะดวกสบาย 

67 102 27 4 0 4.11 มาก 

มรีะบบรักษาความปลอดภัยและ
สวสัดิภาพของนักศึกษาที่ดี 

82 80 35 2 0 4.14 มาก 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ปัจจยัทั้ง 3 เร่ืองในดา้นท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั มีคะแนนในระดบัมาก โดย

เร่ืองการมีระบบรักษาความปลอดภยัและสวสัดิภาพของนกัศึกษาท่ีดี ไดรั้บคะแนนมากท่ีสุดท่ี 4.14 

คะแนนรองลงมาคือปัจจยัในเร่ืองการมีส่ิงอ านวยความสะดวก และการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย และ

การมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีภายในมหาวทิยาลยั 

4.3.10 ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอน 

ตารางที ่4.16 ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอน 

ปัจจยัด้านการจดัการเรียนการสอน 
ระดบัคะแนน 

เฉลีย่ 
การแปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มอีุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
และเพยีงพอ 

71 102 26 0 0 4.16 มาก 
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ตารางที ่4.16 ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 

ปัจจยัด้านการจดัการเรียนการสอน 
ระดบัคะแนน 

เฉลีย่ 
การแปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มโีครงการศึกษาดูงานหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ 

90 85 24 0 0 4.22 มากท่ีสุด 

มโีครงการศึกษาดูงานหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ 

67 83 46 0 0 3.98 มาก 

มโีครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา
ระหว่างมหาวทิยาลัย 

55 86 55 0 4 3.90 มาก 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ปัจจยัเร่ืองการมีโครงการศึกษาดูงานหรือฝึกงานในต่างประเทศไดค้ะแนนใน

ระดบัมากท่ีสุด โดยมีคะแนน 4.22 คะแนน ส่วนปัจจยัท่ีไดค้ะแนนในระดบัมากไดแ้ก่ ปัจจยัเร่ืองมี

อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย และเพียงพอ การมีโครงการศึกษาดูงานหรือฝึกงานใน

ต่างประเทศ และการมีโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งมหาวทิยาลยั 

4.3.11 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศ 

จากขอ้มูลผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศจ านวน 200 ราย พบวา่ ปัจจยัท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัในดา้นการพฒันาตนเอง และปัจจยั

ด้านความต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวิต ซ่ึงได้คะแนนเท่ากันท่ี 4.48 คะแนน 

รองลงมาเป็นปัจจยัด้านความตอ้งการทางสังคม ท่ีได้ 4.26 คะแนน ดงัตารางท่ี 4.13 เน่ืองจากกลุ่ม

ตัวอย่างผูท่ี้ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ก าลังศึกษาหรือเพิ่งส าเร็จ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาจจะหางานท าไม่ได ้เน่ืองจากเขา้ใจว่าสังคมไทยให้ความส าคญักบั

คนท่ีจบปริญญาสูงมากกว่าคนจบปริญญาตรี ท าให้ความตอ้งการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาจึงมี

มากกวา่ผูท่ี้มีงานท าอยูแ่ลว้ อีกทั้งในสภาวะแข่งขนักนัหางานท่ีสูงข้ึน ท าให้ผูเ้รียนตอ้งเลือกหลกัสูตร

ท่ีสามารถเพิ่มจุดเด่นให้ตวัเอง เช่น ทกัษะดา้นภาษา ทกัษะดา้นวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ตนเองมีศกัยภาพ 

สร้างความแตกต่างจากคนอ่ืนในวยัเดียวกนั รวมทั้งยงัสามารถน าทกัษะเหล่านั้นมาปรับใชแ้ละพฒันา

ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงั
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ตอ้งการศึกษาต่อเพื่อให้ตนเองมีช่ือเสียงและเกียรติยศ เพื่อยกฐานะทางสังคม เช่น เรียนปริญญาโท

หรือเอก เพื่อประกอบอาชีพอาจารย ์เป็นท่ีเคารพนบัถือของสังคม และเป็นท่ียอมรับของสังคมอีกดว้ย 

ส่วนปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมาก เป็นปัจจยัในดา้นจดัการเรียนการสอน ปัจจยั

ด้านท าเลท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายใน

การศึกษาและการด าเนินชีวติและปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัโดยมีระดบัคะแนนเป็น 4.15 

,4.14 , 4.10,3.93 และ 3.90 คะแนน ตามล าดบั เน่ืองจากมหาวิทยาลยัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนท่ีดี 

เช่น มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั หรือมีโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลยั

ในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งถา้สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัมีความพร้อม มีการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี ก็อาจเป็นปัจจยัดึงดูดให้เขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั

ในประเทศนั้น 

และปัจจยัท่ีไดรั้บคะแนนในระดบัปานกลางมี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนและดา้น

การประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยัท่ีไดค้ะแนน 3.35 และ 3.31 คะแนน ตามล าดบั 

ตารางที ่4.17 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการเลือกศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความต้องการเลอืกศึกษาต่อ 
ระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ 

ระดับคะแนน แปลผล 

- ปัจจยัดา้นความตอ้งการพฒันาตนเอง 4.48 
มากท่ีสุด - ปัจจยัดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ 4.48 

- ปัจจยัดา้นความตอ้งการทางสังคม 4.26 
- ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอน 4.15 

มาก 
- ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั 4.14 
- ปัจจยัดา้นการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ 4.10 
- ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษาและการด าเนินชีวิต 3.93 
- ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.90 
- ปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 3.35 

ปานกลาง 
- ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั 3.31 
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4.4 การทดสอบสมมุติฐาน 

จากปัจจยัทั้ง 10 ข้อ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศของ

นกัศึกษาไทยนั้น จะใช้การทดสอบไควสแควร์เพื่อทดสอบสมมุติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

ตน้และตวัแปรตาม เน่ืองจากขอ้มูลเป็นขอ้มูลแบบประเมินค่า ดงัตารางท่ี 4.14  

ตารางที ่4.18 การทดสอบไควสแควร์แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีเลือกศึกษาต่อกบัปัจจยั

ดา้นความตอ้งการพฒันาตนเอง 

ประเทศที่เลอืก
ศึกษาต่อ 

ปัจจัยด้านความต้องการพฒันา
ตนเอง 

 
 

รวม 2  p-value 
มีผล ไม่มีผล 

ยโุรป 
96 

(96.9%) 
3 

(3.1%) 
99 

(100%) 

6.532 0.038* อเมริกา 
69 

(92%) 
6 

(8%) 
75 

(100%) 

อ่ืนๆ 
19 

(65.4%) 
7 

(34.6%) 
26 

(100%) 
*คือระดบันยัส าคญั 0.05   

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ประเทศท่ีตอ้งการเลือกศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศส่งผลต่อ

ปัจจยัดา้นความตอ้งการพฒันาตนเอง ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยประเทศแถบยุโรปและอเมริกาทั้ง

สองประเทศเป็นประเทศท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมถึงมี

สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง อยูใ่นอนัดบัตน้ๆ จึงส่งผลต่อปัจจยัดา้นความตอ้งการพฒันาตนเอง 
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ตารางที ่4.19 การทดสอบไควสแควร์แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีเลือกศึกษาต่อกบัปัจจยั

ดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

ประเทศที่เลอืก
ศึกษาต่อ 

ปัจจัยด้านหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 
 

 

     รวม 
2  p-value 

มีผล ไม่มีผล 

ยโุรป 
81 

(84.5%) 
15 

(15.5%) 
96 

(100%) 

4.553 0.10** อเมริกา 
42 

(54.5%) 
35 

(45.5%) 
77 

(100%) 

อ่ืนๆ 
7 

(26%) 
20 

(74%) 
27 

(100%) 
** คือระดบันยัส าคญั 0.1 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ประเทศท่ีตอ้งการเลือกศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศส่งผลต่อ

ปัจจยัด้านหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ท่ีระดบันัยส าคญั 0.1  เพราะบางประเทศมีหลกัสูตรการศึกษาท่ีไม่

เหมือนกนั โดยในแถบยุโรป เช่น ประเทศองักฤษ มีหลกัสูตรท่ีสั้ นกว่าหลกัสูตรของอเมริกา คนจึง

เลือกไปเรียนแถบยโุรปมากกวา่ เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาในการศึกษา 

ตารางที ่4.20 การทดสอบไควสแควร์แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัปัจจยัดา้นความตอ้งการ

พฒันาตนเอง 

อายุ 

ปัจจัยด้านความต้องการพฒันา
ตนเอง 

 
 

รวม 2  p-value 
มีผล ไม่มีผล 

<=24 ปี 
96 

(96.9%) 
3 

(3.1%) 
99 

(100%) 
6.532 0.038* 

>24 ปี 
69 

(92%) 
6 

(8%) 
75 

(100%) 
*คือระดบันยัส าคญั 0.05   
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ภาพรวมของอายุกบัปัจจยัดา้นความตอ้งการพฒันาตนเองมีความสัมพนัธ์กนั

อย่างมีนัยส าคญัทางสถติท่ี 0.05 เน่ืองจากคนในวยั 24  ปีข้ึนไป เป็นวยัท างาน ตอ้งการทกัษะและ

ความรู้ความสามารถพิเศษท่ีเพิ่มมากข้ึน เพื่อยกระดบัรายไดใ้นอนาคต 

ตารางที ่4.21 การทดสอบไควสแควร์แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัปัจจยัดา้นความ

ตอ้งการพฒันาตนเอง 

รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยด้านความต้องการความ
มั่นคงและก้าวหน้าในชีวติ 

 
 

รวม 2  p-value 
มีผล ไม่มีผล 

< = 20,000 บาท 
116 

(75.3%) 
38 

(24.7%) 
154 

(100%) 
2.708 0.10** 

> 20,000 บาท 
23 

(50%) 
23 

(50%) 
46 

(100%) 
** คือระดบันยัส าคญั 0.1 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ รายไดข้องผูท่ี้เลือกศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศ ส่งผลต่อปัจจยั

ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและกา้วหนา้ในชีวิต ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากว่า 

20,000 บาท มีความตอ้งการท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตน เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละสร้างความมัน่คง ซ่ึงการ

เลือกศึกษาต่อในต่างประเทศก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะท าให้สามารถเลือกประกอบอาชีพได้

หลากหลายและไดรั้บค่าจา้งท่ีสูงข้ึนได ้

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 

ตารางที ่4.22 การทดสอบไควสแควร์แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายใน

การศึกษา 

รายได้ 
ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา  

 

รวม 
2  p-value 

มีผล ไม่มีผล 

<20,000 บาท/
เดือน 

55 
(36.2%) 

97 
(63.8%) 

152 
(100%) 

3.542 0.060** 
> 20,000 บาท/

เดือน 
32 

(66.7%) 
16 

(33.3%) 
48 

(100%) 
** คือระดบันยัส าคญั 0.1 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า รายได้ของผูท่ี้เลือกศึกษาต่อในต่างประเทศมีผลต่อปัจจยัด้านค่าใช้จ่ายใน

การศึกษา ท่ีระดบันัยส าคญั 0.1 โดยผูท่ี้มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน จะให้ความส าคญักับ

ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเลือกหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสถาบันการศึกษามี

ทุนการศึกษาหรือมีระบบการผ่อนช าระให้แก่นกัศึกษาต่างชาติ ก็ยิ่งท าให้โอกาสท่ีจะไปศึกษาต่อใน

ต่างประเทศมีมากข้ึน 

ตารางที ่4.23 การทดสอบไควสแควร์แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัปัจจยัดา้น

หลกัสูตรท่ีเปิดสอน  

ระดับการศึกษา 
ปัจจัยด้านหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน  

 

รวม 
2  p-value 

มีผล ไม่มีผล 

ปริญญาตรี 
54 

(32.5%) 
112 

(67.5%) 
166 

(100%) 
0.373 0.541 

  สูงกวา่ปริญญาตรี 
27 

(20.5%) 
7 

(79.5%) 
34 

(100%) 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ท่ีระดบั

นยัส าคญัท่ี 0.05 กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

หรือไม่ ก็ไม่มีผลต่อปัจจยัทางดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน  
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ตารางที ่4.24 การทดสอบไควสแควร์แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสาขาวชิาท่ีก าลงัศึกษาหรือส าเร็จ

การศึกษากบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

สาขาวชิาทีก่ าลงั
ศึกษา/ส าเร็จ
การศึกษา 

ปัจจัยด้านหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน  
 

รวม 
2  p-value 

มีผล ไม่มีผล 

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

35 
(29%) 

85 
(71%) 

120 
(100%) 

1.022 0.6 
วทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี

19 
(41.3%) 

27 
(58.7%) 

46 
(100%) 

อ่ืนๆ 
7 

(20.6%) 
27 

(79.4%) 
34 

(100%) 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ สาขาวิชาท่ีผูต้อบแบบสอบถามก าลงัศึกษาหรือส าเร็จการศึกษามาแลว้ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 กล่าวคือ ไม่วา่จะก าลงัศึกษา

หรือส าเร็จการศึกษาทางสาขาไหน ก็ไม่มีผลต่อปัจจยัทางดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในต่างประเทศเลย  

ตารางที ่4.25 การทดสอบไควสแควร์แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีเลือกศึกษาต่อกบัปัจจยั

ดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา 

ประเทศที่เลอืก
ศึกษาต่อ 

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
 

รวม 
2  p-value 

มีผล ไม่มีผล 

ยโุรป 
54 

(56.25%) 
42 

(43.75%) 
96 

(100%) 

1.022 0.6 อเมริกา 
19 

(26%) 
54 

(74%) 
73 

(100%) 

อ่ืนๆ 
11 

(35.48%) 
20 

(64.52%) 
31 

(100%) 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ประเทศท่ีผูต้อบแบบสอบถามสนใจเลือกศึกษาต่อไม่มีความสัมพนัธ์กับ

ปัจจยัค่าใชจ่้ายในการศึกษาท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 กล่าวคือ ไม่วา่จะเลือกไปศึกษาประเทศไหน ก็ไม่

มีผลต่อปัจจยัทางดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา 


