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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปรญิญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยรฐับาลกับมหาวิทยาลัยเอกชน 

 
นายประดิษฐ์พงศ์  โตธรรมเจริญ1 และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี  รักษ์ชูชีพ2 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ความต้องการของผู้ท่ีเรียน  ปริญญาโทท้ังมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน และเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่าง
มหาวิทยาลัยรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยรัฐบาล 
200 คน และมหาวิทยาลัยเอกชน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ประกอบด้วย Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ Least Significant Difference (LSD) 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มี
ประสบการณ์ในการทํางาน 1 - 2 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท กําลังศึกษาอยู่ในโปรแกรมศึกษาระดับ
ปริญญาโทภาคสมทบ/พิเศษ ต้องการให้จัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาปกติ (เสาร์ -อาทิตย์) เลือกประเภทงานวิจัยท่ีเป็นสาร
นิพนธ์ / งานวิจัยท่ัวไปในการเรียนระดับปริญญาโท และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนรู้ปรับพ้ืนฐานก่อนเข้าเรียน
ปริญญาโท สาขาท่ีสนใจในการศึกษาต่อคือ การจัดการท่ัวไป แรงจูงใจท่ีทําให้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคือ ใช้
เป็นวุฒิการศึกษาเพ่ือปรับตําแหน่ง 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ ใน
ภาพรวมด้านสภาพแวดล้อม ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ด้านความน่าเชื่อถือของสถาบัน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน 
คําสําคัญ :  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเอกชน  มหาวิทยาลัยรัฐบาล 
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ABSTRACT 

 
 The purposes of the study were to examine the personal characteristics, to investigate the needs 
of the graduate students of both public and private universities, and to compare the factors that had 
influences on the study choices for MBA programs of the public and private universities. The sample of the 
study comprised 200 MBA students of public universities and 200 MBA students of private universities. The 
questionnaire was used as the data collection instrument. The data were analyzed using descriptive statistics 
including Percentage, Means, Standard Deviation, as well as inferential statistics comprising Independent 
Samples t-test, One-way ANOVA, and Least Significant Difference (LSD). 
 The results of the study showed that most of the respondents were female, aged 25-30 years 
old, worked in private enterprises, had 1-2 years of work experience, earned an average monthly income 
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less than 20,000 Baht, were studying part-time Master’s degree program, needed to study at regular time 
(Saturday-Sunday), chose to conduct thesis/general research, and wanted the universities to prepare pre-
courses for adjustment prior to study the MBA courses, the field that the respondents were interested in 
studying was General Management, the motivation that led to the decision to continue studying the MBA 
was the progress in their work. 
 The results of hypothesis testing showed that the comparison of the factors affecting the study 
choices for MBA programs in the aspects of environment conditions, programs of study, total costs for 
graduate programs, and university reputation made differences at 0.05 level of significance, the respondents 
preferred to study in public universities rather than in private universities. 
Keywords:  master’s degree, public universities, private universities    
 
บทนํา (Introduction) 
 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการแข่งขันสูง เป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 
มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีหน่วยงานเหล่านั้นจะเลือกคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและมีประสิทธิภาพเข้าไปร่วมงานภายในองค์กร เพ่ือให้เป็นแรงขับและผลักดันให้หน่วยงานหรือองค์กร
เจริญเติบโตและดํารงอยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน ซ่ึงการศึกษาก็เป็นตัวสําคัญท่ีจะทําให้มนุษย์มีความรู้ สามารถพัฒนาให้มนุษย์มี
ศักยภาพขึ้นมาได้ การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก นอกจากจะทําให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานแล้ว ยังทําให้บุคคลนั้นมีเกียรติในสังคม ผู้คนยกย่องนับถือ และเป็นท่ีต้องการของสังคมอีกด้วย  

ปัจจุบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ีบุคคลท่ัวไปก็สามารถสําเร็จ
การศึกษาได้ ท้ังนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือพนักงาน
ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆจึงมีความต้องการท่ีจะศึกษาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน ท้ังในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นท่ีต้องการของหน่วยงาน องค์กร สังคม 

ด้วยสาเหตุนี้ อาจมีส่วนในการผลักดันให้คนไทยในปัจจุบันสนใจในการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน อยากสําเร็จการศึกษาท่ีสูง
กว่าระดับปริญญาตรีท่ีท้ังก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเพียงพอแล้วท่ีจะดํารงชีวิตให้อยู่รอดในสังคม โดยเลื่อนข้ันมาศึกษาใน
ระดับปริญญาโทกันมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถให้กับตนเอง เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันเพ่ือดํารง
อยู่ได้ในสังคมปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ต่อไป แต่สถานศึกษาก็มีให้เลือกหลากหลายและมีอยู่มากในปัจจุบัน ท้ังมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนต่างก็แข่งขันกันเพ่ือท่ีจะได้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ เพ่ือท่ีจะเป็นสถานท่ีสําหรับ
การเข้าศึกษาต่อของผู้ท่ีต้องการจะศึกษาต่อ ซ่ึงในบางแห่งอาจจะมีค่าเล่าเรียนและระบบการศึกษาท่ีใกล้เคียงกันเม่ือ
เปรียบเทียบกันสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน  

การศึกษาในระดับปริญญาโทในหลักสูตรบริหารธุรกิจ นอกจากมีแข่งขันทางการศึกษาท่ีสูงแล้ว ยังมีความสําคัญใน
การพัฒนาบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญในการสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กร สามารถขับเคลื่อนให้องค์กรดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายได้ เม่ือองค์กรประสบความสําเร็จย่อมส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึนด้วย หลักสูตร
บริหารธุรกิจจึงเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาพัฒนาประเทศท้ังในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
เอกชน อันจะเป็นประโยชน์สาํหรับหน่วยงานหรือสถานศึกษา และสามารถนําข้อมูลไปปรับใช้ได้ต่อไป       
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้ท่ีเรียนปริญญาโทท้ังมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยเอกชน 
 2. เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ท่ีเรียนปริญญาโทท้ังมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยเอกชน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับ
มหาวิทยาลัยเอกชน 
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ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 1. เพ่ือเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการวางแผน กําหนดนโยบายและการดําเนินการต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาหรือผู้ท่ีต้องการจะศึกษาต่อ  
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
 
วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับ
มหาวิทยาลัยเอกชน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งศึกษาถึงความต้องการของผู้ท่ีเรียนปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ และเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รัฐบาลกับมหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสมและตรง
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีมีชื่อเสียง จากมหาวิทยาลัยรัฐบาล ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
มหาวิทยาลัยหอการค้า มีระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาต้ังแต่ ธันวาคม 2555 - มกราคม 2556 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างมีผลต่อการเลือกศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านสภาพหลักสูตรการศึกษาท่ีแตกต่างมีผลต่อการเลือกศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนแตกต่างกัน 
 3. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรท่ีแตกต่างมีผลต่อการเลือกศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนแตกต่างกัน 
 4. ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของสถาบันท่ีแตกต่างมีผลต่อการเลือกศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนแตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิด 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน 
ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยรัฐบาล 
- สภาพแวดล้อม 
- หลักสูตรการศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
- ความน่าเชื่อถือของสถาบัน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน 
ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยเอกชน 
- สภาพแวดล้อม 
- หลักสูตรการศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
- ความน่าเชื่อถือของสถาบัน

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่กําลังศึกษาปริญญาโท  
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล 

และมหาวิทยาลัยเอกชน 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- ประสบการณ์ในการทํางาน 
- รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
- ประเภทมหาวิทยาลัยที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- โปรแกรมท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท 

ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน 

- สาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อ 
- แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ 
- ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอน 
- ประเภทงานวิจัยที่เลือกเรียนในระดับปริญญาโท 
- ความต้องการเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน รายวิชาเรียนปรับพ้ืนฐาน 

เปรียบเทียบ 
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วิธีการวิเคราะห์ 
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัยเอกชน”เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) รูปแบบวัดผลครั้งเดียว (One-Short Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประชากรท่ีใช้ในวิจัยคร้ังนี้ คือ นิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจท้ังใน
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห่ง ในปีการศึกษา 2555 จํานวน 3,275 คน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จํานวน 2,175 คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 500 คนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวน 350 คนมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ จํานวน 250 คน 
 ส่วนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ประสบการณ์ใน
การทํางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สาขาวิชาชีพท่ีศึกษาจบในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
โปรแกรมที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จํานวน 7 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2  คําถามเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จํานวน 6 ข้อ 
 ส่วนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ จํานวน 23 ข้อ 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มประชากรและการกระจายของข้อมูล 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อดังนี้ 
 ลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน รายได้ต่อเดือนระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ แตกต่างกัน ใช้วิเคราะห์สถิติแบบ Independent-Samples t-test และ 
One-way ANOVA F-test 

  3. ค่า F-test ใช้ทดสอบเปรียบเทียบความแปรปรวนของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจําแนกต้ังแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปและทดสอบ
รายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion) 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กําลังศึกษาอยู่ในโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาโทภาคสมทบ/
พิเศษ อยากให้จัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาปกติ (เสาร์ - อาทิตย์) เลือกประเภทงานวิจัยท่ีเป็นสารนิพนธ์/งานวิจัยท่ัวไปใน
การเรียนระดับปริญญาโท และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนรู้ปรับพ้ืนฐานก่อนเข้าเรียนปริญญาโท 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากท่ีสุด อายุ 25 - 30 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีประสบการณ์การทํางาน 1 - 2 ปี 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท สาขาท่ีสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจคือ การจัดการ
ท่ัวไปแรงจูงใจท่ีทําให้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคือให้เป็นวุฒิการศึกษาในการปรับตําแหน่งให้ดีข้ึน และ
ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยจัดการเรียนรู้ปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ท้ังในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนมีจํานวน
เท่ากัน 
 4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดับความสําคัญปานกลาง 
โดยมีด้านความน่าเชื่อถือของสถาบันมีความสําคัญมาเป็นลําดับแรกแต่เม่ือพิจารณาแยกตามประเภทของมหาวิทยาลัย พบว่า 
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ด้านความน่าเชื่อถือของสถาบันมีความสําคัญมากเป็นลําดับแรก ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านหลักสูตร
การศึกษา มีความสําคัญลําดับแรกในระดับปานกลาง 
 5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนั้น ด้านการเดินทางสะดวกมีความสําคัญมากเป็นลําดับแรกแต่เม่ือพิจารณาแยกตาม
ประเภทของมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยรัฐบาล ด้านการเดินทางสะดวกมีความสําคัญเป็นลําดับแรกในระดับมาก ส่วน
มหาวิทยาลัยเอกชน ด้านศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยมีความสะอาด มีความสําคัญเป็นลําดับแรกในระดับปานกลาง 
 6. ปจัจัยด้านหลักสูตรการศึกษาน้ัน ด้านการจัดการเรียนการสอน นอกเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) ทําให้สะดวกในการ
มาเรียน อยู่ในระดับความสําคัญมากเป็นลําดับแรกแต่เม่ือพิจารณาแยกตามประเภทของมหาวิทยาลัย พบว่า ท้ังมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านการจัดการเรียนการสอน นอกเวลา (เสาร์ -อาทิตย์) ทําให้สะดวกในการมาเรียนมี
ความสําคัญลําดับแรกอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่มหาวิทยาลัยรัฐบาล มีระดับความสําคัญมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน 
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 7. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรนั้น ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรมีความสําคัญปานกลางเป็นลําดับแรก แต่
เม่ือพิจารณาแยกตามประเภทของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาล ด้านค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิต มีความสําคัญเป็นลําดับ
แรก ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร มีความสําคัญลําดับแรก ในระดับปานกลาง  
 8. ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของสถาบันนั้น ด้านมีคณะอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความสําคัญมากเป็น
ลําดับแรกแต่เม่ือพิจารณาแยกตามประเภทของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาล ด้านมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ีเก่ง มี
ความสามารถ มีความสําคัญลําดับแรก ในระดับมาก ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านมีคณาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ มี
ความสําคัญเป็นลําดับแรก ในระดับปานกลาง 
 9. ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ท่ีกําลังศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัยเอกชน ในภาพรวม มหาวิทยาลัยรัฐบาลได้รับความสําคัญมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน 
 10. ในการทดสอบสมมติฐาน ด้านสภาพแวดล้อมนั้น ผู้ท่ีกําลังศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลทําให้มหาวิทยาลัยรัฐบาล
ได้รับความสําคัญมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยมีความร่มร่ืนน่าอยู่ ด้านมีอุปกรณ์การ
เรียนท่ีครบครัน และทันสมัย ด้านมีบริการห้อง Internet เพ่ือค้นหาข้อมูลวิชาการ และด้านการเดินทางสะดวก 
 11. ในการทดสอบสมมติฐานด้านหลักสูตรการศึกษานั้น ผู้ท่ีกําลังศึกษาว่าปัจจัยท่ีมีผลทําให้มหาวิทยาลัยรัฐบาล
ได้รับความสําคัญมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน คือ ด้านมีหลักสูตรการศึกษาท่ีหลากหลาย ด้านมีหลักสูตรการศึกษาท่ีตรงกับ
ความต้องการและด้านมีห้องสมุดท่ีมีหนังสือหลากหลายและมีสื่อท่ีทันสมัย 
 12. ในการทดสอบสมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรนั้น ผู้ท่ีกําลังศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลทําให้มหาวิทยาลัย
รัฐบาลได้รับความสําคัญมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน คือ ด้านค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิตและด้านค่าใช้จา่ยด้านการบํารุงรักษา 
 13. ในการทดสอบสมมติฐานด้านความน่าเชื่อถือของสถาบันนั้น พบว่า ผู้ท่ีกําลังศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลทําให้
มหาวิทยาลัยรัฐบาลได้รับความสําคัญมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนทุกด้าน คือ ด้านเป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม ด้านมีคณะอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ ด้านมีคณะอาจารย์ท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับ ด้านมีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยท่ีเก่งมีความสามารถ และด้านนักศึกษาท่ีจบจากมหาวิทยาลัยเป็นท่ีต้องการขององค์กรและหน่วยงาน 
 
อภิปรายผล 
 1. เม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับ
มหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ปัจจัยทุกด้าน เช่น ด้านสภาพแวดล้อม ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และ
ด้านความน่าเชื่อของสถาบันล้วนเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจแตกต่างกัน โดยสําหรับ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ในภาพรวม ปัจจัยท่ีมีความสําคัญเป็นลําดับแรก คือ ด้านความน่าเชื่อของ
สถาบัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารัตน์  อ่วมด้วงและคณะ (2550: บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า ในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สําหรับผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เหตุเพราะความมี
เกียรติยศและชื่อเสียง เป็นเนื้อหาส่วนย่อยของความน่าเชื่อของสถาบัน 
 นอกจากเห็นผลการวิจัยยังสอดคล้องงานวิจัยของกันยา  รัตนเวทวงศ์ (2552: บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ี
พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับกระบวนการ
ตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 2. เม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับ
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยการเปรียบเทียบจําแนกตามประเภทของสถาบันศึกษา ในภาพรวมพบว่า มหาวิทยาลัยรัฐบาลมีระดับ
ความสําคัญสูงกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก ๆ ด้านนั่นคือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
หลักสูตรการศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และด้านความเชื่อถือของสถาบัน มหาวิทยาลัยรัฐบาลมีระดับความสําคัญสูง
กว่ามหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจท้ังในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ต่างให้ความสําคัญกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลมากกว่า
มหาวิทยาลัยเอกชนในมิติของการจัดการศึกษาท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
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 3. เม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับ
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยการเปรียบเทียบจําแนกตามประเภทสถาบันการศึกษา ในด้านความน่าเชื่อถือของสถาบัน ในภาพรวม
พบว่า มหาวิทยาลัยรัฐบาลมีระดับความสําคัญสูงกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกๆ ด้านนั่น
คือ ด้านเป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับของสังคมด้านมีคณะอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ ด้านมีคณะอาจารย์ท่ีมี
ชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับ ด้านมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ีเก่งมีความสามารถ และด้านนักศึกษาท่ีจบจากมหาวิทยาลัยเป็นท่ี
ต้องการขององค์กรและหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรัฐบาลมีระดับความสําคัญสูงกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ ท้ังในมหาวิทยาลัยรัฐบาล
และมหาวิทยาลัยเอกชน ต่างให้ความสําคัญกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน ในมิติการจัดการศึกษา ด้าน
ความน่าเชื่อถือของสถาบันเป็นอย่างมากและเด่นชัด 
 4. จากผลการวิจัยพบว่า ในด้านหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน  ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญไม่แตกต่างกันในด้านการจัดการเรียนการสอนนอกเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) ท่ีให้สะดวกในการมา
เรียน อีกท้ังผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนักศึกษากําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ ท้ังในมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ต้องให้ระดับความสําคัญเป็นลําดับแรกในระดับมาก แสดงว่าการท่ีสถาบันการศึกษาท้ังรัฐและ
เอกชนจัดการเรียนการสอนนอกเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) ทําให้สะดวกในการมาเรียน สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ีว่า ผู้ท่ี
จบการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงมีงานทําแล้วไม่สะดวกในการมาศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์) 
และประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาโทในวันเสาร์ - อาทิตย์ เพราะเป็นวันหยุด ประจําสัปดาห์ไม่ต้องทํางาน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ท้ังในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ต่างให้ความสําคัญ กับมหาวิทยาลัยรัฐบาลมากกว่า
มหาวิทยาลัยเอกชน ในมิติการจัดการศึกษาด้านความน่าเชื่อถือของสถาบันเป็นอย่างมาก และเด่นชัด จึงควรท่ีมหาวิทยาลัย
เอกชนจะต้องปรับปรุงและพิจารณาสถาบันโดยสร้างความน่าเชื่อของสถาบันให้สูงข้ึนและประจักษ์แจ้งแก่สังคม เพราะจะได้
ลบล้างภาพลักษณ์ท่ีมีการกล่าวหาว่า มหาวิทยาลัยเอกชนดําเนินการจัดการศึกษาในเชิงธุรกิจย่ิงกว่าเพ่ือประโยชน์แก่สังคม 
 2. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ท้ังในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนต่างให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนนอกเวลา (เสาร์ 
- อาทิตย์) ทําให้สะดวกในการมาเรียนเพราะผู้ประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาดังกล่าว อาจเป็นผู้มีงานทําแล้ว ไม่
สะดวกท่ีจะมาศึกษาต่อในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์) แต่สะดวกในการศึกษานอกเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) เพราะเป็นวันหยุด
งาน จึงทําท่ีสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน อาจจัดการศึกษาทางไกล ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง เช่น การใช้ E - Learning ฯลฯ เพ่ือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษาด้านสารสนเทศ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต 
 1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในผลการศึกษาดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็น
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ ท้ังในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีตอบ
แบบสอบถามในหัวข้อบางหัวข้อถูกต้องเป็นจริงตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง เช่น ในเรื่องความน่าเชื่อถือของสถาบัน ในด้านท่ีว่า
นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยเป็นท่ีต้องการขององค์กรและหน่วยงานนั้น มหาวิทยาลัยรัฐได้รับความสําคัญในระดับสูงกว่า
มหาวิทยาลัยเอกชนนั้น ในสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง นายจ้างท่ีเป็นหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนประสงค์จะจ้างงานผู้จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนจริงหรือไม่ 
 2. ควรมีการสํารวจถึงความต้องการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ในหลักสูตรนานาชาติ และศึกษาถึงปัญหา 
อุปสรรคในการเรียนการสอน เพ่ือนํามาปรับปรุงและสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับท้ังผู้เรียนและผู้สอน ช่วยทําให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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บทสรุป (Conclusion) 
 การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจในภาพรวมด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ด้านความน่าเชื่อถือของสถาบัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยนักศกึษาต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน 
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