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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสาเหตุของการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั

ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้2) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์
ของเหตุจูงใจภายในท่ีเป็นแรงผลกัดนั กบั เหตุจูงใจในการกาํหนดจุดหมายปลายทางท่ีดึงดูดให้
นักศึกษาเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต  ้ทั้งน้ีผูว้ิจัยได้
ทาํการศึกษาปัจจยัผลกัดนั 3 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นความคาดหวงั 2) ดา้นขอ้ผกูพนั 3) ดา้นแรงเสริม/
แรงกระตุน้ และศึกษาปัจจยัดึงดูด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นจุดมุ่งหมาย 2) ดา้นความเช่ือ 3) มาตรฐาน
ค่านิยม 4) นิสัยและความเคยชินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงประกอบดว้ยเหตุผล 5 เหตุผล ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการพฒันาตนเอง 
2) ความตอ้งการพฒันาอาชีพ 3) ความตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้4) ความตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสงัคม และ 5) ความตอ้งการดา้นอ่ืนๆ  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประชากร คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-4 
จาํนวน 380 คน ของมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคใต ้4 แห่งคือ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา และมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร
คาํนวณค่าทางสถิติการแจกแจงความถ่ีและแปลงเป็นค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) สถิติ t (t-test Analysis) ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance) และวิเคราะห์เชิงพรรณนา  ส่วนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิง
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คุณภาพผูว้ิจยัจะใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บขอ้มูล ประกอบกบัขอ้มูลจาก
เอกสารและการสงัเกตการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความครอบคลุม 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสาเหตุในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับ
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะตอ้งการพฒันาตนเองมากท่ีสุด  คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 56.1 รองลงมา ตดัสินใจเลือกศึกษาเพราะตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสังคม  คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 21.6 ตดัสินใจเลือกเพราะตอ้งการพฒันาอาชีพท่ีสัดส่วนร้อยละ 11.1 ตดัสินใจ
เลือกเพราะตอ้งการหลบหลีกปัญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สดัส่วนร้อยละ 10.5 และ อ่ืนๆ ร้อย
ละ 0.8 ตามลาํดบั และเม่ือศึกษาถึงปัจจยัผลกัดนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น ดา้นความ
คาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ในระดบัมาก ส่วนการศึกษาปัจจยัดึงดูด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น ดา้นจุดมุ่งหมาย ดา้น
ความเช่ือ และดา้นมาตรฐานค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก  

นอกจากนั้ น เม่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยผลักดัน ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของนกัศึกษา จาํแนกตามเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ทั้งท่ีมีเหตุผลเพื่อตอ้งการพฒันาตนเอง เพื่อตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสังคม เพื่อตอ้งการ
หลบหลีกปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเพ่ือตอ้งการพฒันาอาชีพมี
ความคิดเห็นว่า ความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด  ส่วนการเปรียบเทียบปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
นกัศึกษา จาํแนกตามเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาตนเอง 
และเพื่อตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มีความคิดเห็นว่า 
จุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้มากท่ีสุด 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ระดบัคุณภาพการศึกษา การให้บริการการศึกษาในพื้นท่ี 
คุณภาพของบุคลากร สภาพสังคม และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ทั้งน้ี ผลการศึกษาทาํให้นําไปสู่แนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตลอดจนนาํผลการศึกษาไปต่อยอดการสร้างผลงานวิจยัต่อไป 
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This study aimed to shed light on 1) causes behind the decision to pursue an 

undergraduate degree outside the three Southernmost Border Provinces 2) personal factors 
causing individuals to pursue an undergraduate degree outside the Southernmost Provinces and 
finally 3) relationship between intrinsic motivations and motives in determining the goals 
encouraging individuals to pursue an undergraduate study outside the Southernmost area. 
Additionally, the researcher examined Push factors in three aspects including 1) expectation              
2) obligation 3) reinforcement/ motivation and Pull factors in four aspects including 1.) 
motivation 2) belief 3) value standards 4) personalities and habitude encouraging individuals to 
pursue an undergraduate study outside Southernmost provinces. Five major reasons behind the 
decision making comprises 1) the desire for self-development 2) the desire for better future 
careers 3) the desire to avoid insecurity situations in the three Southern Border Provinces 4) the 
desire to improve social status and finally 5) other desires.  

Research population comprised 380 undergraduate students ranking from the first year to 
the fourth year of study from 4 southern Rajabhat universities including Suratthani Rajabhat 
University, Phuket Rajabhat University, Songkla Rajabhat University and Nakhon Sri Thammarat 
Rajabhat University. Instruments used to collect quantitative data are questionnaires, data analysis 
comprising frequency value, Percentage, average, Standard Deviation, Chi-square, T-Test 
Analysis, One-Way Analysis of Variance and descriptive and descriptive analysis. In terms of 
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qualitative data collection, an in-depth interview was used as the main instrument additionally 
accommodated by document study and observation to ensure the sufficiency and reliability of 
data.  

According to the study result, it has been demonstrated that majority of participants, 
accountable for 56.1%, decided to pursue an undergraduate degree outside Three Southernmost 
Border Provinces because of self-development motivation. The second most selected reason was 
to improve a social status, accountable for 21.6%.  11.1% made the decision for a better career 
future. 10.5% made the decision to avoid and escape insecurity situation in the Three 
Southernmost Border Provinces. 0.8% chose other reasons.   

In terms of Push factor study, it has been shown that the factor of expectation plays the 
strongest role in individuals’ decision to pursue an undergraduate study outside the Three 
Southernmost Border Provinces. About Pull factors, it has been found that the factors of goals, 
beliefs, and value standard generated the strongest impact to individuals’ decision to pursue an 
undergraduate study outside the Three Southernmost Border Provinces. 

Furthermore, when opinions regarding push factors that affect a student’s decision were 
put into comparison in classification of reasons to pursue the study, it has been found that most 
participants with a desire to promote self-development, improve a social status, avoid insecure 
situations and have a better career future think that expectation plays the most significant role in 
encouraging individuals to study outside the Three Southernmost Border provinces.  

The qualitative study’s result has demonstrated that the education quality, education 
services, personnel quality, social conditions as well as physical environments in the Three 
Southernmost Border Provinces affected students’ decision to pursue an undergraduate study 
outside the area.  

Thus, the result of this study will be used to enhance education quality in the Three 
Southernmost Border Provinces and also pave the way for a further study in similar interests. 

 



กติตกิรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี เน่ืองจากได้รับคาํปรึกษา คาํแนะนํา และความ

ช่วยเหลืออยา่งดียิง่จากบุคคลและหน่วยงานจะกล่าวต่อไปน้ี 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.บุญอนนัต ์พินยัทรัพย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งสูง 

ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ และแกไ้ขปัญหา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในทุกๆดา้นอนัเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อความสาํเร็จในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.วรเดช จนัทรศร ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าใหค้าํแนะนาํ และตรวจสอบแกไ้ขจนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.วีระวฒัน์ ปันนิตามัย กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาตรวจสอบแกไ้ข และคาํแนะนาํจนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร รองศาสตราจารย์ ประสิทธ์ิ               
ทองแจ่ม และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เรือโท อนันต์ ใจสมุทร ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีให้ความกรุณา
ตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยห์ลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน ท่ีไดอ้บรม สัง่สอนและให้
ความรู้  คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์แก่ขา้พเจา้ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อทาํวิทยานิพนธ์เล่มน้ี
สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือและคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่จนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัวของขา้พเจา้ ท่ีคอยเล้ียงดู อบรมสั่งสอน 
ให้การสนบัสนุน ให้กาํลงัใจ และให้ความช่วยเหลือในทุกๆดา้น และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี ท่ีไดใ้ห้ทุนการศึกษาแก่ขา้พเจา้ไดเ้รียนในระดบัปริญญาโท คุณประโยชน์ท่ี
เกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี   ขา้พเจา้ขอมอบความดีทั้งหมดแด่บิดา  มารดา คณาจารยม์หาวิทยาลยั
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี ตลอดจนผูท่ี้ช่วยเหลือขา้พเจา้ทุกท่านดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
 
      อยบั ซาดดัคาน 
     ตุลาคม 2558 



(8) 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

 
บทคดัย่อ            (3) 
ABSTRACT            (5) 
กติติกรรมประกาศ           (7) 
สารบัญ             (8) 
สารบัญตาราง          (10) 
สารบัญภาพ          (18) 
สัญลกัษณ์และคาํย่อ         (19) 
 
บทที ่ 1  บทนํา                1 
 1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา          1 
 1.2  คาํถามการวิจยั               5 
 1.3  วตัถุประสงคก์ารวิจยั             6 
 1.4  ขอบเขตและวิธีการศึกษา               6 
 1.5  คาํนิยามปฏิบติัการ             6 
 1.6  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ                 8 
บทที ่ 2  การทบทวนแนวคดิและวรรณกรรม              9 
 2.1  การประมวลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง           9 
 2.2  กรอบแนวคิในการวิจยั          64 
บทที ่ 3  นโยบายการบริหารการศึกษา          66
 3.1  นโยบายการบริหารการศึกษาของรัฐ         66 
 3.2  นโยบายการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา       72 
 3.3  นโยบายการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี      74 
 3.4  นโยบายการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช      76 
 3.5  นโยบายการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็       78 



(9) 
 

 3.6  นโยบายการบริหารการศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้      79 
บทที ่ 4  วธีิการดําเนินการวจัิย              86 
 4.1  ระเบียบวธีิวิจยัเชิงปริมาณ          86 
 4.2  ระเบียบวธีิวิจยัเชิงคุณภาพ          91 
บทที ่ 5  ผลการศึกษา            94 
 5.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ         94 
 5.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ       198 
บทที ่ 6  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ      210 
 6.1  สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ        210 
 6.2  สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ        230 
 
บรรณานุกรม           234 
ภาคผนวก           245 
 ภาคผนวก  ก   การหาคุณภาพเคร่ืองมือ                                246 

ภาคผนวก  ข   แบบสมัภาษณ์/แบบสมัภาษณ์เชิงลึก      254 
ประวตัิผู้เขียน           263 



สารบัญตาราง 
 
ตารางที ่  หน้า 

   
1.1 ระดบัคะแนน (O-Net) ช่วงปี2551-2554 ของนกัเรียนระดบัประถมและระดบั

มธัยมศึกษา ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้
3 

2.1 รูปแบบชีวิตของบุคคลในช่วงชั้นทางสงัคมท่ีแตกต่างกนั 44 
3.1 จาํนวนนกัศึกษารวม จาํนวนประชากร วยั 18-24 ปี และสดัส่วนของนกัศึกษา

รวม : ประชากร วยั 18-24 ปี ในปีการศึกษา 2555-25559 
71 

4.1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 88 
4.2 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชั้นปี  88 
5.1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 95 
5.2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลดา้นเหตุผลในการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

99 

5.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัผลกัดนัดา้นความ
คาดหวงั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

100 

5.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัผลกัดนัดา้นขอ้ผกูพนัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

101 

5.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัผลกัดนั ดา้นแรงเสริม/
แรงกระตุน้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

102 

5.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัดึงดูดดา้นจุดมุ่งหมายท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

103 

   



(11) 

5.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัดึงดูด ดา้นความเช่ือท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

104 

5.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัดึงดูดดา้นมาตรฐาน/
ค่านิยม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

105 

5.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัดึงดูดดา้นอุปนิสยัและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

106 

5.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเพศกบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

107 

5.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายกุบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

108 

5.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งศาสนากบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

109 

5.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคณะกบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

110 

5.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งชั้นปีกบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

111 

5.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งจงัหวดักบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

112 

5.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งจาํนวนบุตรของผูป้กครองกบัเหตุผล
ในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้  

113 

5.17 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งสถานภาพของผูป้กครองกบัเหตุผลใน 
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

114 

5.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนกบั
เหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

115 



(12) 

5.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอาชีพของผูป้กครองกบัเหตุผลในการ 
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

116 

5.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยม
ปลายกบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

117 

5.21 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t สาํหรับการทดสอบ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามเพศ 

118 

5.22 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลดัดนัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามอาย ุ

120 

5.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั    
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามอาย ุ

122 

5.24 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบ 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามศาสนา 

123 

5.25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามศาสนา 

124 

5.26 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น 
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามคณะ 

125 

5.27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั          
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามคณะ 

127 

5.28 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ  สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบ         
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกชั้นปี 

128 



(13) 

5.29 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั     
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามชั้นปี 

129 

5.30 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น  
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามจงัหวดั 

130 

5.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั          
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามจงัหวดั 

132 

5.32 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น 
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 

133 

5.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั          
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 

136 

5.34 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียปัจจยัผลกัดนั                    
ดา้นขอ้ผกูพนัจาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

137 

5.35 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียปัจจยัผลกัดนั                    
ดา้นแรงเสริม/กระตุน้ จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

138 

5.36 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น          
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง 

139 

5.37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั          
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง  

140 

5.38 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็น เก่ียวกบั         
ปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามรายไดร้วมต่อเดือนของผูป้กครอง 

141 

5.39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั          
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั

143 
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ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามรายไดร้วมของผูป้กครอง 
5.40 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น   

เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

144 

5.41 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั          
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

146 

5..42 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของดา้นความคาดหวงั 
จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

147 

5.43 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น 
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

148 

5.44 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั          
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

149 

5.45 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของดา้นขอ้ผกูพนั 
จาํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

150 

5.46 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของดา้นแรงเสริม/
กระตุน้ จาํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

151 

5.47 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบ        
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี  
นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามเพศ 

152 

5.48 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีผลต่อ        
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตจ้าํแนกตามอาย ุ

153 

5.49 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด             
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามอาย ุ

156 

5.50 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบ        
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี  

157 
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นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามศาสนา 
5.51 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด             

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามศาสนา 

158 

5.52 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น  
เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามคณะ 

160 

5.53 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด             
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามคณะ 

163 

5.54 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของดา้นมาตรฐาน/
ค่านิยม จาํแนกตามคณะ 

164 

5.55 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น          
เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกชั้นปี 

165 

5.56 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามชั้นปี 

167 

5.57 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น  
เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกจงัหวดั 

168 

5.58 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามจงัหวดั 

170 

5.59 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น 
เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 

171 

5.60 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 

174 
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5.61 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั       
ดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง 

175 

5.62 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง 

177 

5.63 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของดา้นความเช่ือ 
จาํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง 

178 

5..64 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั       
ดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามรายไดร้วมต่อเดือนของผูป้กครอง 

179 

5.65 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามรายไดร้วมของผูป้กครอง  

181 

5.66 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

182 

5.67 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

184 

5.68 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั      
ดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

185 

5.69 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

187 

5.70 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตจ้าํแนกตามเหตุผลท่ีในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ 

189 

5.71 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมี 191 



(17) 

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามเหตุผลของการตดัสินใจของนกัศึกษา 

5.72 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
จาํแนกตามเหตุผลท่ีในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ 

192 

5.73 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

194 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

การศึกษาถือเป็นกลไกท่ีสาํคญัในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพ ประเทศใดก็ตามถา้มีคนท่ีมี
คุณภาพประเทศนั้ นย่อมพัฒนาได้ก้าวไกลกว่าประเทศอ่ืนๆ ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นรากฐานท่ีสาํคญัในการพฒันาประเทศ (กรรนิการ์ พราหมณ์พิทกัษ,์ 2542: 1) โลก
ในยคุสังคมแห่งความรู้ (Knowledge-Based Society) ท่ีความรู้และภูมิปัญญาของแต่ละสังคม ถูก
นาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเสริมสร้างศกัยภาพในการพฒันาประเทศ ดว้ยเป้าหมายเพ่ือ
สร้างและพฒันากาํลงัคนให้มีความสามารถท่ีจะนําการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วฒันธรรมของประเทศให้กา้วสู่ศตวรรษใหม่ไดอ้ยา่งมัน่คงสมภาคภูมิ (พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542) 

โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปรียบเสมือนแหล่งความรู้ ท่ีจะเสริม
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ เพื่อใชเ้ป็นปัจจยัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อนัเป็นปัจจยัพื้นฐานใน
การพฒันาประเทศ บุคคลทัว่ไปจึงใหค้วามสาํคญัแก่การศึกษา โดยมีแนวคิดวา่ผูท่ี้มีการศึกษา จะมี
โอกาสเจริญกา้วหนา้ในดา้นต่างๆ ไดดี้กวา่ ดงันั้นบุคคลทัว่ไปจึงพยายามท่ีจะศึกษาใหถึ้งระดบัสูง
ท่ีสุด คือ ระดบัอุดมศึกษา จนมีคาํกล่าวว่าสังคมไทยเป็นสังคมท่ีนิยมคนท่ีมีปริญญา การศึกษาจึง
มุ่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้และทกัษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางให้มีความชาํนาญยิ่งข้ึน 
มุ่งสร้างสรรคค์วามกา้วหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเฉพาะการศึกษาคน้ควา้วิจยัและ
พฒันาองคก์ร ปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนท่ีสําคญัอีกอย่างก็คือ ค่านิยมในปริญญา การ
ได้รับปริญญาจะมีประโยชน์ในการเขา้รับการศึกษามีปัจจยัท่ีแตกต่างกนั เช่น ตอ้งการได้รับ
ความรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึน เพื่อนาํไปพฒันางานในหนา้ท่ีให้เจริญกา้วหนา้ ตอ้งการเพิ่มวุฒิ
ทางการศึกษา เพื่อนาํไปประกอบการแสวงหาความกา้วหน้าและความมัน่คงในชีวิต (วนัวิสาข ์
แกว้สมบูรณ์, ม.ป.ป.) 
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ระบบการศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย คือ จังหวดัปัตตานี 
จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส อยูใ่นภาวะวิกฤติมาโดยตลอด ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่
สงบท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองยาวนานเกือบ 1 ทศวรรษ โดยเฉพาะในแง่ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีอยู่
ในลาํดบัร้ังทา้ยของประเทศ จากการศึกษาสภาพและปัญหา การจดัการศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ก่อนปี 2547 พบว่า มาตรฐานตํ่ามากเม่ือเทียบกบัภาคอ่ืนๆ คะแนนเฉล่ียคุณภาพ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาอยู่ท่ี 43.1% ประชากร จบการศึกษาตํ่ากว่า ป. 6 มีถึง 44.85% มีผูจ้บ
ปริญญาตรีข้ึนไปเพียง 3.5% ทั้งน้ี อาจเกิดจากปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม และสภาพเศรษฐกิจของ
ทอ้งถ่ินทาํให้มีผลต่อคุณภาพการศึกษา นกัเรียนท่ีเป็นคนทอ้งถ่ินยงัขาดโอกาสท่ีไดรั้บการเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา ทาํให้เสียเปรียบโดยเฉพาะปัญหาในดา้นการใช้
ภาษา ความยากจนอนัเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจและความจาํเป็นท่ีตอ้งยา้ยถ่ินเพื่อหางานทาํกบั
ครอบครัว ทาํให้อตัราการขาดเรียนสูง โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีตอ้งเรียนทั้งวิชาสามญัและเรียนทาง
ศาสนา ตอ้งใชเ้วลาเรียนมาก ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ การปิดโรงเรียนเป็นระยะๆ เม่ือเกิด
เหตุการณ์รุนแรงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อโรงเรียน และบุคลากรการศึกษา นกัเรียน การขาดแคลน
ครูท่ีมีความรู้ความสามารถในพ้ืนท่ี ปัญหาเหล่าน้ี ลว้นมีผลต่อคุณภาพการศึกษาทั้งส้ิน (สาํนกังาน
พฒันาการศึกษา เขต 2, 2548 อา้งถึงใน ไข่มุก อุทยาวลี, 2548) 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัผลสถิติการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ช่วงปี 2550-2554 เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ซ่ึงเป็นการทดสอบเพ่ือวดั
ระดบัการศึกษาของนกัเรียนทั้งในระดบัประถมและระดบัมธัยมศึกษา (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)
พบว่ามีแนวโน้มการศึกษาของเด็กในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตล้ดลงและอยู่ใน 3 ลาํดบั
สุดทา้ยของประเทศ รายละเอียดดงัตารางท่ี 1.1 
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ตารางที ่1.1 ระดบัคะแนน (O-Net) ช่วงปี 2551-2554 ของนักเรียนระดบัประถมและระดบั
มธัยมศึกษา ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้

 
แหล่งทีม่า:  สถาบนัการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 2553. 
 

จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มีผลทาํให้อตัราการออกกลางคนัและตกหล่นของ
นกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานค่อนขา้งสูง ขณะท่ีมีอตัราการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา
อยูใ่นเกณฑต์ํ่า ประกอบกบัระบบการศึกษาในพื้นท่ีน้ีมีความแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศ 
อันสืบเน่ืองมาจากความแตกต่างทางด้านศาสนา ภาษา และวิถีวฒันธรรม โดยเฉพาะการมี
สถาบันการศึกษาตามวิถีอิสลาม  ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน  ทว่า
สถาบนัการศึกษาเหล่าน้ีซ่ึงมีอยู่เป็นจาํนวนมากกลบัไม่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อาคาร
สถานท่ี และงบประมาณ ในการประชุมร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) และผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในพื้นท่ีเม่ือวนัพธุท่ี 7 พ.ย.2555 ไดมี้การนาํขอ้มูลตวัเลขท่ีเป็นขอ้ห่วงใยของหลายฝ่าย
มาหารือร่วมกนัเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาโดยด่วน พบว่า ขอ้มูลจาํนวนนกัเรียนในแต่ละช่วงชั้น มี
ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจดงัน้ี 1) ระดบัก่อนประถมศึกษา (อาย ุ3-5 ปี) มีสถาบนัการศึกษาท่ีรับผดิชอบ 
คือ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑป์ระจาํมสัยิด, ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็, ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั 
และโรงเรียนของรัฐและเอกชน 2) ระดบัประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี) มีสถาบนัการศึกษาท่ี
รับผดิชอบคือ โรงเรียนของรัฐ 876 แห่ง นกัเรียน 222,186 คน, โรงเรียนเอกชน 59 แห่ง นกัเรียน 
31,346 คน รวมโรงเรียนของรัฐและเอกชนในระดบัประถมศึกษามีทั้งส้ิน 935 แห่ง นกัเรียน 
253,532 คน นอกจากนั้นยงัมีศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจาํมสัยดิ หรือตาดีกา จาํนวน 1,666 แห่ง 
นกัเรียน 176,395 คน กบัสถาบนัปอเนาะ จาํนวน 375 แห่ง นกัเรียน 34,394 คน 3) ระดบั
มธัยมศึกษา (12-18 ปี) มีสถาบนัการศึกษาท่ีรับผดิชอบ คือ โรงเรียนของรัฐ (สายสามญั) จาํนวน 

 
จังหวดั 

2551 2552 2553 2554 

คะแนน ลาํดบัที ่ คะแนน ลาํดบัที ่ คะแนน ลาํดบัที ่ คะแนน ลาํดบัที ่
ปัตตานี 30.58 75 27.36 75 25.02 75 24.76 75 
ยะลา 30.80 74 28.25 74 25.83 74 25.06 74 

นราธิวาส 30.37 76 27.16 76 24.85 76 24.43 76 
3 จชต. 30.58  27.59  25.23  24.75  
ภาคใต ้ 34.87  31.43  29.47  25.09  
ประเทศ 44.48  40.72  37.58  29.54  



4 

56 แห่ง นกัเรียน 31,346 คน, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสอนทั้งศาสนาควบคู่สามญั 
จาํนวน 158 แห่ง นกัเรียน 129,784 คน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสอนศาสนาอยา่ง
เดียว จาํนวน 44 แห่ง นกัเรียน 3,700 คน (นาซือเราะ เจะฮะ และปกรณ์ พึ่งเนตร, 2555) 

ทั้งน้ีเดก็ท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาแลว้ มีบางส่วนท่ีเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
ซ่ึงมีทั้งมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน สถาบนัอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงวิทยาลยั
ชุมชน ซ่ึงกลุ่มน้ีมีนกัศึกษารวมทั้งส้ินเพียง 36,541 คน จากนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาท่ีมีอยูถึ่ง 
164,830 คน  จากการตรวจสอบเพิ่มเติมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี พบว่า เด็กท่ีจบ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาแลว้ มีบางส่วนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ จาํนวน 9,000 ถึง 
11,000 คน และยงัมีบางส่วนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติ แต่ไปศึกษาในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จาํนวน 38,766 คน เม่ือพิจารณาตวัเลขในภาพรวมของแต่ละช่วง
ชั้น พบว่า ในระดับประถมศึกษา มีนักเรียนศึกษาอยู่ในระบบทั้ งส้ิน 253,532 คน ระดับ
มธัยมศึกษา และ ปวช. จาํนวน 209,017 คน แต่มีผูท่ี้มีโอกาสศึกษาต่อใน ระดบัปริญญาตรีและ 
ปวส. เพียง 36,541 คน โดยท่ีมีนักเรียนจาํนวนประมาณ 9,000-11,000 คน ท่ีไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ เช่น ซาอุดิอาระเบีย อียปิต ์มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน เยเมน คูเวต เม่ือนาํตวัเลข
นกัเรียนท่ีมีโอกาสศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี และ ปวส. มารวมกบันกัเรียนท่ีเดินทางไปศึกษา
ต่อต่างประเทศ แลว้หักลบกบัจาํนวนนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา จะพบว่า มีเด็กนกัเรียนใน
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ไม่ไดศึ้กษาต่อในระดบัอุดมศึกษามากถึง 161,476 คน (นาซือ
เราะ เจะฮะ และปกรณ์ พึ่งเนตร, 2555) 

ดังนั้ น แนวทางในการพฒันาคุณภาพของอุดมศึกษาท่ีสําคัญ คือสถาบันอุดมศึกษา
จาํเป็นตอ้งเปิดหลกัสูตรให้ตรงความตอ้งการของบุคคลในพื้นท่ี สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
หน่วยงานภายในและสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งและแลกเปล่ียนองคค์วามรู้
ใหม่ๆซ่ึงกนัและกนั อนัเป็นการพฒันาการอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยสร้างความรู้และนวตักรรม
ใหม่ๆให้สามารถแข่งขนักบัสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํอ่ืนๆ ทัว่โลกได ้ควรใชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างรายไดเ้ขา้สู่สถาบนัดว้ย
ตนเอง  พัฒนาคุณภาพการเ รียนการสอนอย่างต่อเ น่ือง  เ ช่นการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกโดยอาจเป็นการเปิดหลกัสูตรท่ีทาํการเรียนการสอน
ร่วมกนัเพื่อนาํความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรตน้แบบท่ีมีคุณภาพจากมหาวิทยาลยัชั้นนาํจากต่างประเทศ
และไดรั้บองคค์วามรู้ใหม่ๆมากข้ึน สาํหรับในเร่ืองของการบริหารจดัการแลว้ สถาบนัอุดมศึกษา
ควรลดความซํ้ าซอ้นในการบริหารจดัการ ควรเปิดโอกาสให้คนดีมีฝีมือเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษา ควรเน้นการกระจายอํานาจในการดําเนินงาน ซ่ึงวิธีน้ีจะทําให้
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สถาบนัอุดมศึกษามีความคล่องตวัสูงและมีโอกาสเจริญเติบโตไดร้วดเร็วกว่าสถาบนัอุดมศึกษา
อ่ืนๆ ท่ียึดอาํนาจไวท่ี้ศูนยก์ลางเท่านั้น นอกจากน้ี หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรร่วมมือกนัปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน และมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพของอุดมศึกษาไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ (เท้ือน ทองแกว้, 2545) 

จากรายงานการศึกษาต่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการจัด
การศึกษา จึงมีความจาํเป็นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรท่ีจะหันมาสนใจปัญหาการจดัการศึกษา 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างจริงจงัและจริงใจ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจยัดงักล่าวสามารถนาํไปเป็น
ขอ้เสนอเพื่อปรับปรุงแนวทางการจดัการศึกษาในบริบทของพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ต่อไป 
 

1.2 คาํถามการวจิยั 
 

1.2.1 สาเหตุใดท่ีนักศึกษาเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้

1.2.2 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นอยา่งไร 

1.2.3 ปัจจยัผลกัดนักบัสาเหตุของการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 

1.2.4 ปัจจยัดึงดูดกบัสาเหตุของการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 
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1.3 วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาสาเหตุในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของเหตุจูงใจภายในท่ีเป็นแรงผลกัดนั กบั เหตุจูงใจในการ
กาํหนดจุดหมายปลายทางท่ีดึงดูดให้นกัศึกษาเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี สาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

1.4 ขอบเขตและวธีิการศึกษา 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา: มุ่งศึกษาเก่ียวกับกระบวนการคิดและการตัดสินใจของ
นกัศึกษา ท่ีเป็นผลจากแรงจูงใจทั้งในแง่ของปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการเลือกเขา้ศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.4.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีมีภูมิลาํเนาในพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคใต ้ 4 แห่ง 
ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภูเกต็ และมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

1.4.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา: ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในระหวา่งเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2557 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

1.4.4 ขอบเขตดา้นตวัแปร : เป็นการศึกษาปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมี
ผลต่อตวัแปรตามไดแ้ก่การตดัสินใจของนักศึกษาเพ่ือเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 3 ดา้น มีลกัษณะเป็นตวัแปรแฝง 
ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัส่วนบุคคล 2) ปัจจยัผลกัดนั 3) ปัจจยัดึงดูด  

 

1.5 คาํนิยามปฏิบัตกิาร 
 

การตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยั หมายถึง การท่ีนกัศึกษาเลือกหรือวางแผนท่ีจะศึกษาต่อใน 
ระดบัปริญญาตรีโดยมีการไตรตรอง หรือวินิจฉยัทางเลือกต่างๆท่ีเหมาะสมท่ีสุดแลว้นาํมาใชเ้ป็น
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เกณฑ์พิจารณาในการเลือกมหาวิทยาลยั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีนักศึกษาตั้งไว ้(โดยการใช้
กลุ่มตวัอยา่งระบุมหาวิทยาลยัท่ีเรียนในปัจจุบนั) 

ขอ้ผกูมดั (Commitment) หมายถึง ส่ิงท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาเลือกปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อ
ตอบสนองตนเอง หรือเพื่อตอบสนองบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางจิตใจ เช่น อิทธิพลทางความคิดท่ีชกันาํ
จิตใจใหบุ้คคลเลือกปฏิบติัทางใดทางหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา 

ความคาดหวงั (Expectations) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัศึกษาท่ีคาดการณ์ล่วงหนา้ 
ต่อบางส่ิงบางอยา่งว่าควรจะเป็นหรือควรจะเกิดข้ึน เช่นความคาดหวงัท่ีจะประสบความสาํเร็จใน
ชีวิต ความคาดหวงัท่ีจะสาํเร็จการศึกษา และความคาดหวงัในอาชีพ เป็นตน้  

ความเช่ือ (Belief Orientation) หมายถึง ความมัน่ใจต่อส่ิงนั้นๆว่าเป็นความจริง เช่น เช่ือว่า
ปริญญาคือความสาํเร็จ เช่ือว่าหากสาํเร็จการศึกษา จะมีงานทาํ หรือเช่ือว่าหากสาํเร็จการศึกษาใน
มหาวิทยาลยัท่ีดี จะไดรั้บการยอมรับจากสงัคมมากข้ึน 

จุดมุ่งหมาย (Goal) หมายถึง ส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งการ เป็นแรงกระตุน้ใหเ้รามีความพยายามท่ี
จะทาํเพื่อบรรลุเป้าหมายในอนาคต เช่น ความคาดหวงัในการศึกษาในมหาวิทยาลยัท่ีตนเองชอบ
และสาขาวิชาท่ีตนถนดั และความคาดหวงัท่ีจะจบการศึกษาและมีงานทาํ 

นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หมายถึง จงัหวดัอ่ืนๆ ในประเทศไทยท่ีไม่ใช่
จงัหวดัยะละ ปัตตานี และนราธิวาส ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยัโดยเลือกศึกษาเฉพาะ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา และมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี 

นกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีมีภูมิลาํเนาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคใต ้(ยกเวน้มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา) 

นิสัยและความเคยชิน (Habit and Customs) หมายถึง แบบความเช่ือ ความคิด การกระทาํ 
ค่านิยม ทศันคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ แบบแผน และวิธีการ กระทาํส่ิงต่าง ๆ ท่ีกระทาํกนัมาแต่
ใน อดีต ลกัษณะของประเพณี ถือเป็นส่ิงท่ีปฏิบติัเช่ือถือมานานจนกลายเป็นแบบอย่างความคิด 
หรือการกระทาํท่ีสืบต่อกนัมา และยงัมีอิทธิพลอยูใ่นปัจจุบนั 

ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) หมายถึง แรงจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นเหตุจูงใจในการกาํหนด
จุดหมายปลายทาง และตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้โดยข้ึนอยู่กบัลกัษณะเฉพาะของสถานท่ี ท่ีจะดึงดูดให้นักศึกษาเลือกเดินทางไป
ศึกษาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
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ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) หมายถึง แรงจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นเหตุจูงใจซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการภายในตวันักศึกษาเป็นแรงผลกัดนั ซ่ึงเป็นมูลเหตุภายในของตวับุคคลท่ีจุดชนวนความ
ตอ้งการในการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

มาตรฐานและค่านิยม (Value Standards) หมายถึง การปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคม
นาํมาซ่ึงการไดรั้บความยอมรับและความเป็นท่ีนิยมภายในกลุ่ม การเพิกเฉยต่อบรรทดัฐานของ
สังคมอาจทาํใหผู้ห้น่ึงไม่ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มไม่ไดรั้บความยอมรับ บรรทดัฐานทางสังคมมกั
เป็นตวัภาษาหรือการส่ือสารโดยไม่ใชค้าํพดูระหวา่งบุคคลในสงัคมทัว่ไป 

แรงเสริม (Forces) หมายถึง แรงสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเลือกปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อให้
บรรลุผลตามเจตนาของนกัศึกษา หรือความเช่ือท่ีอยูใ่นใจของผูก้ระทาํว่า ตนเองตอ้งตดัสินใจหรือ
กระทาํอย่างใดอย่างหน่ึงโดยท่ีตนเองรู้สึกว่าไม่มีทางเลือก แรงเสริมเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุ้นให้
ผูก้ระทาํตดัสินใจปฏิบติัไดเ้ร็วข้ึน  
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.6.2 ทราบถึงสาเหตุในการเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้

1.6.3 ทราบถึงปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.6.4 ทราบถึงปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.6.5 ผลการศึกษาสามารถเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.6.6 นาํเสนอแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการการศึกษาในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

1.6.7 ผลการศึกษาสามารถเป็นขอ้มูลเพื่อใชต่้อยอดการสร้างผลงานวิจยัหรือผลงานทาง
วิชาการต่อไป  
 



บทที ่2 
 

การทบทวนแนวคดิและวรรณกรรม 
 

2.1 การประมวลเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 

1.2.1 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยผลกัดันและปัจจัยดึงดูดของนักศึกษาที่มีต่อการตัดสินใจเลอืก
ศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

Reeder (1971) ไดอ้ธิบายถึงแนวความคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและการ
กระทาํทางสังคมของบุคคลไวด้งัน้ี 1) ในสถานการณ์การกระทาํทางสังคมเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
ของบุคคลหลายคน ซ่ึงแต่ละคนจะมีเหตุผลแต่ละอยา่งในการตดัสินใจท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํ
2) บุคคลหรือองคก์รจะตดัสินใจ หรือแสดงการกระทาํบนพื้นฐานของกลุ่มเหตุผล ซ่ึงผูต้ดัสินใจ
คิดว่าสอดคลอ้งหรือตรงกบัความตอ้งการของเขาในสถานการณ์นั้นๆ 3) ปัจจยัหรือเหตุผลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจนั้นอาจมีเพียง 5-6 ประการ หรือ อาจมีนอ้ยหรือมีมากกว่าน้ี 4) เหตุผลบาง
ประการจะสนับสนุนและเหตุผลบางประการจะต่อตา้นการตดัสินใจ 5) บุคคลผูต้ดัสินใจจะ
ตระหนักหรือให้นํ้ าหนักแก่ปัจจยัเหตุผลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในนํ้ าหนักท่ีแตกต่างกัน       
6) ในการตดัสินใจเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด เหตุผลท่ีมีต่อการตดัสินใจนั้นไม่จาํเป็นตอ้งเกิดข้ึนพร้อมกนั
ทั้ง 10 ประการ 7) กลุ่มของปัจจยัหรือเหตุผลท่ีมีต่อการตดัสินใจกระทาํทางสังคม ยอ่มจะมีการ
เปล่ียนแปลงได ้8) ในบางสถานการณ์อาจจะมีทางเลือกสองหรือสามทาง เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อ
การเลือกปฏิบติัในสถานการณ์นั้น 9) บุคคลแต่ละคน อาจจะตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีแตกต่างกนั 
10) เหตุผลท่ีตดัสินใจสามารถมองเห็นไดจ้ากทางเลือกท่ีไดเ้ลือกแลว้ 

จากการศึกษาทฤษฏีการกระทาํทางสังคม Reeder (1971) ไดอ้ธิบายว่า การกระทาํใดใด
ของบุคคลยอ่มมีจุดมุ่งหมาย ซ่ึงการกระทาํของมนุษยใ์นเร่ืองใดก็ตามข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายปัจจยั 
อาจจะเหมือนหรือต่างกนั ภายใตส้ถานการณ์ท่ีอาจจะเหมือนหรือต่างกนั ยอ่มข้ึนอยูก่บัการเลือก
เหตุผลของการกระทาํซ่ึงมาจากปัจจยัต่างๆประกอบกนั เพื่อช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ และการ
ตดัสินใจแต่ละคร้ังกลุ่มของเหตุผลท่ีรวมกนัอาจจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ ข้ึนอยู่กบั
ปัจจยั 2 ประการหลกัๆ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัผลกัดนั 2) ปัจจยัดึงดูด ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ีปัจจยั 
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ผลกัดนั (Push Factors) ประกอบดว้ย 1) ความคาดหวงั (Expectation) คือการรับรู้ของผูก้ระทาํทาง
สงัคมวา่ บุคคลกลุ่ม หรือสงัคมทัว่ไปตอ้งการใหเ้ช่ือรู้สึกหรือประพฤติปฏิบติัต่ออยา่งใดอยา่งหน่ึง
โดยเฉพาะภายใตส้ถานการณ์นั้น หรือกล่าวไดว้่าการตดัสินใจกระทาํพฤติกรรมของบุคคลส่วน
หน่ึงจะข้ึนอยู่กบัความคาดหวงัและท่าทีของบุคคลอ่ืนดว้ย ในการตดัสินใจศึกษาต่อนั้น ความ
คาดหวงัส่วนหน่ึงอาจเกิดจาก อิทธิพลจากครอบครัวซ่ึงมีความคาดหวงัให้ไดศึ้กษาต่อตามความ
ตอ้งการของตน 2) ขอ้ผกูพนั (Commitment) คือ ส่ิงท่ีผูก้ระทาํเช่ือว่า ตนเองผกูพนัท่ีจะตอ้งกระทาํ
ให้สอดคลอ้งกับสภาพการณ์หรือประเด็นปัญหาท่ีตนเก่ียวขอ้ง ทั้งทางตรงและทางออ้มทั้งน้ี
ผูก้ระทาํจะทาํตามสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูอ่ื้น ดงันั้น ขอ้ผูกพนัจึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการ
กระทาํทางสังคมของบุคคลเน่ืองจากบุคคลนั้นๆ รู้สึกว่าตนเองมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งกระทาํ 3) การ
บงัคบั (Forces) คือความเช่ือท่ีอยู่ในใจของผูก้ระทาํว่า ตนเองตอ้งตดัสินใจหรือกระทาํอย่างใด
อย่างหน่ึงโดยท่ีตนเองรู้สึกว่าไม่มีทางเลือก การบงัคบัเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูก้ระทาํตดัสินใจ
ปฏิบัติได้เร็วข้ึน ดังนั้ นการบังคบัจึงมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจและการกระทาํทางสังคม 
เน่ืองจากบุคคลมีความโน้มเอียงท่ีจะประพฤติปฏิบติัเม่ือถูกบงัคบัให้ทาํในส่วนของปัจจยัดึงดูด 
(Pull Factors) ประกอบดว้ย 1) จุดมุ่งหมาย (Goal) คือ ส่ิงท่ีผูก้ระทาํตอ้งการให้เกิดข้ึนจากการ
กระทาํ โดยผูก้ระทาํจะกาํหนดเป้าหมายไวล่้วงหนา้และจะพยายามท่ีจะกระทาํทุกวิถีทางเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายนั้น 2) ความเช่ือ (Belief Orientation) คือความคิดความรู้การรับรู้หรือความเขา้ใจ
ของแต่ละบุคคลต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยความเช่ือจะมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลและพฤติกรรม ทาง
สังคม บุคคลจะเลือกรูปแบบของพฤติกรรมบนความเช่ือท่ีตนยึดมัน่อยู่ในการกระทาํทางสังคม
เสมอแต่อยา่งไรก็ตามความเช่ือน้ีจะส่งผลกระทบหรือไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมนั้นก็ได ้ 3)
มาตรฐานค่านิยม (Value Standards) คือ ส่ิงท่ีบุคคลยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจกาํหนดการ
กระทาํของตนเอง ค่านิยมของมนุษยห์รือของผูก้ระทาํทางสังคมจะแสดงออกทางเจตคติและ
พฤติกรรมของผูก้ระทาํทุกรูปแบบ ค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจโดยบุคคลพยายามจะ
กระทาํการใดๆ ใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมท่ีตนเองยึดถืออยู ่4) นิสัยและความเคยชิน (Habit and 
Customs) คือแบบอยา่งพฤติกรรมท่ีสังคมกาํหนดไวแ้ลว้จะสืบต่อกนัมาดว้ยประเพณีซ่ึงถา้มีการ
ละเมิดกจ็ะถูกบงัคบัดว้ยการท่ีสงัคมไม่เห็นชอบดว้ย ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1  กรอบแนวคิดดดัแปลงจากทฤษฏีการกระทาํทางสงัคมของ Reeder  
แหล่งทีม่า:  Reeder, 1971. 

 
จากกรอบแนวคิดของทฤษฏีการกระทาํทางสังคมของ Reeder (1971) สามารถนาํไป

กาํหนดปัจจยั และหาความสมัพนัธ์ขอตวัแปรต่างๆ ตามรายระเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
2.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลักดันของนักศึกษากับการตัดสินใจเลือกศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
เหตุจูงใจภายใน หรือในท่ีน้ีหมายถึง ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) ซ่ึงหมายถึงเหตุจูงใจ

ซ่ึงเป็นความตอ้งการภายในเป็นมูลเหตุภายในของตวับุคคลท่ีจุดชนวนความตอ้งการในการ
เดินทางศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีองคป์ระกอบอยู ่3 ส่วน
ไดแ้ก่ 1) ความคาดหวงั (Expectations) ในท่ีน้ีหมายถึง การกระทาํท่ีผูก้ระทาํเขา้ใจว่ามีผูค้าดหวงั
ในตวัเขา เขาจึงไดก้ระทาํ 2) ขอ้ผกูมดั (Commitment) ในท่ีน้ีหมายถึง ส่ิงท่ีผูก้ระทาํมีความเช่ือว่า
เขาถูกผกูพนัท่ีจะตอ้งกระทาํใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้นๆ และ 3) แรงเสริม (Forces) ในท่ีน้ี
หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้นาํไปสู่การตดัสินใจและการกระทาํทางสังคม เช่น กาํลงัใจจากคนใน
ครอบครัวหรือการสนบัสนุนจากบุคคลใกลชิ้ดซ่ึงมีส่วนในการตดัสินใจ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ความคาดหวงั (Expectation) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา 
พิสิฐ มหามงคล (2546) ไดอ้ธิบายความหมายของความคาดหวงัว่า หมายถึง 

ความรู้สึก ความตอ้งการ แรงจูงใจ ความเช่ือ ทศันคติและค่านิยม ท่ีจะเป็นตวักาํหนดใหบุ้คคลเกิด
พฤติกรรมตามทิศทางท่ีตั้งเป้าหมายไวค้วามคาดหวงัเป็นตวับ่งช้ีแห่งความสาํเร็จซ่ึงจะช่วยในการ
ตดัสินใจของแต่ละคนในการเลือกกระทาํ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะและความแตกต่างของแต่ละ

ความคาดหวงั 

ขอ้ผกูพนั 

การบงัคบั 

จุดมุ่งหมาย 

ความเช่ือ 

มาตรฐานค่านิยม 

นิสยัและความเคยชิน 

การกระทาํ
ของมนุษย์ 

ปัจจัยผลกัดนั 
 

ปัจจัยดงึดูด 
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บุคคล และสภาพแวดลอ้มซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสําคญั ท่ีจะทาํให้ความคาดหวงันั้นเป็น
จริงข้ึนมาได ้

งานวิจยัพชัรี มหาลาภ (2538) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีกาํหนดความคาดหวงัซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดลอ้ม ความ
คาดหวงัและการแสดงออกจึงแตกต่างกัน เพราะความคิดความตอ้งการของแต่ละบุคคลเน้น
แตกต่างกนั 2) ข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ท่ีผา่นมาในคร้ังนั้นๆ กล่าวไดว้่า
ถา้บุคคลเคยประสบความสําเร็จในการทาํงานนั้นมาก่อน ก็จะทาํให้มีการกาํหนดระดับความ
คาดหวงัในการทาํงานในคราวต่อไปสูงข้ึน และใกลเ้คียงสภาพความเป็นจริงมากข้ึน แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มจะกาํหนดความคาดหวงัลงมา กเ็พื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความรู้สึกลม้เหลวจากระดบัความ
คาดหวงัท่ีตั้งไวสู้งกว่าความสามารถจริง 3) ข้ึนอยู่กบัการประเมินความเป็นไปได ้เพราะความ
คาดหวงัเป็นความรู้สึกนึกคิดและ การคาดการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยส่ิงนั้นๆ อาจ
เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ไดจ้ะเป็นการประเมินค่า โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเคร่ืองวดั
ของแต่ละบุคคล ซ่ึงการประเมินค่าของแต่ละคน ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงชนิดเดียวกนั ก็อาจแตกต่าง
กนัได ้ดว้ยข้ึนอยูก่บัภูมิหลงั ประสบการณ์ ความสนใจการให้คุณค่าแก่ส่ิงนั้นๆ ของแต่ละบุคคล 
จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ความคาดหวงัของมนุษยค์าดหวงัเกิดจากสภาพแวดลอ้มท่ี
บุคคลไดรั้บกบัความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรม ท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามความรู้ ประสบการณ์
และความตอ้งการ ของแต่ละบุคคลจะตดัสินใจ 

จากการศึกษาทฤษฏีความคาดหวงั Vroom (1964) กล่าวว่า การตดัสินใจท่ีจะ
กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงของมนุษยน์ั้นมีสาเหตุหรือ แรงจูงใจโดยอาศยัเหตุผลหรือปัจจยัหลายประการ
ประกอบกนั ไม่ไดเ้กิดจากเหตุผลหรือปัจจยัเดียว โดยความคาดหวงัของบุคคลข้ึนอยู่กบัความ
คาดหวงั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 2) ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจใน
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 3) ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น และ 4) โอกาสท่ีจะไดรั้บ
ผลตอบแทนตาม ความคาดหวงัของบุคคล ทฤษฎี ความคาดหวงัของ Vroom ถือกาํเนิดจากแนวคิด
เก่ียวกบัความคาดหวงัในสาขาจิตวิทยาของ Kurt Lewin และ Edward Tolman ซ่ึงเป็นการอธิบาย
เก่ียวกบั พฤติกรรมการเลือก และผลประโยชน์จากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดความคาดหวงั
น้ี เป็นการอธิบายพฤติกรรม ในรูปของเป้าหมายของบุคคล และความคาดหวงัเก่ียวกบัความสาํเร็จ 
ในเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ต่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ บุคคลตอ้งรับรู้วา่จะไดส่ิ้งใดตอบแทนจากการกระทาํ 
ดงันั้นทฤษฎีน้ีจึง อธิบายถึงองคป์ระกอบท่ีส่งผลรวมกนัต่อแรงจูงใจในการกระทาํของบุคคล คือ 
1) การรับรู้คุณค่า (Value) 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างการกระทาํกบัผล (Instrumentality) และ          
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3) ความคาดหวงั (Expectancy) ดงันั้นจึงเรียกทฤษฎีน้ีว่า VIE Theory สามารถสรุปเป็นโมเดล 
รายละเอียด ดงัภาพท่ี 2.2  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดทฤษฎีความคาดหวงัของ Vroom 
แหล่งทีม่า:  Vroom, 1964. 
 

Chapman (1981) ไดก้ล่าวว่าการเลือกมหาวิทยาลยั หมายถึง การท่ีนกัศึกษาเลือก
มหาวิทยาลยัท่ีตนปรารถนา โดยการพจิารณาปัจจยัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ภูมิหลงัของตน คุณลกัษณะของ
ตนเอง รวมถึงครอบครัว และคุณลกัษณะของมหาวิทยาลยั Chapman (1981) ท่ีไดอ้ธิบายเพิ่มเติม
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยัของนกัศึกษา มาจากสองปัจจยั 
คือ 1) ปัจจยัลกัษณะของนิสิต ซ่ึงมีองคป์ระกอบยอ่ย 4 ประการ คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม 
ความถนดั ระดบัความปรารถนาในการศึกษาต่อ และผลสัมฤทธ์ิในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
2) ปัจจยัอิทธิพลจากภายนอก ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ อิทธิพลจากบุคคลครอบขา้ง 
เช่น เพื่อน ผูป้กครอง และโรงเรียน ในส่วนของลกัษณะมหาวิทยาลยัท่ีกาํหนด เช่น ค่าธรรมเนียม 
ลกัษณะท่ีตั้ง รวมถึงหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเปิดสอน นอกจากน้ียงัมีความพยายามของมหาวิทยาลยัใน
การติดต่อกบันักศึกษา เช่น การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของมหาวิทยาลยั และการรับนักเรียนเขา้
ศึกษา จากการศึกษาพบว่าปัจจยัลกัษณะของผูเ้รียนและปัจจยัอิทธิพลจากภายนอกส่งผลต่อความ
คาดหวงัโดยทัว่ไปต่อชีวิตในมหาวิทยาลยัส่วนปัจจยัลกัษณะชีวิตของนกัศึกษาส่งผลต่อการเลือก
เขา้เรียนในมหาวิทยาลยั และปัจจยัอิทธิพลภายนอกส่งผลต่อทางเลือกของนกัศึกษาในการสมคัร
เขา้เรียน นอกจากน้ียงัพบว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพนัธ์กบัความปรารถนา
ในการศึกษาต่อและความคาดหวงัทางการศึกษา ความถนัดมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายและผลการปฏิบติัจากการทดสอบความถนดั อีกทั้งพบว่าการจดัสรรเวลา
และแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง มีความสําคัญต่อกระบวนการสมัคร ถึงแม้ว่าข้อมูล
สารสนเทศมาจากแหล่งท่ีมาท่ีหลากหลาย แต่ขอ้มูลจากผูป้กครองมีอิทธิพลมากท่ีสุด ผูป้กครองท่ี

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
ความพึงพอใจหรือ ไม่พึงพอใจในผลตอบแทน

ท่ีไดรั้บ 
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น 

โอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทน 

ความคาดหวงั 
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มีการศึกษาในระดบัมธัยมปลายจะมีความสามารถมากกว่าผูป้กครองในระดบัการศึกษาท่ีตํ่ากว่า
มธัยมศึกษาปลาย รายละเอียดดงัภาพท่ี 2.3 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

ภาพที ่2.3  แนวคิดการเลือกมหาวิทยาลยั  
แหล่งทีม่า:  Chapman, 1981. 
 

งานวิจยัของ อดิศร เจริญยงอยู่ (2543: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาต่อของเยาวชนไทยในชนบท ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาต่อ พบว่า 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของเยาวชนไทยในชนบท ดา้นปัจจยั
ระดบับุคคล ประกอบดว้ย ความคาดหวงัดา้นการศึกษาเยาวชน ความคาดหวงัดา้นอาชีพ การ
ตระหนกัในคุณค่าของเวลาและชีวิต ปัจจยัระดบัครอบครัว ประกอบดว้ย ขนาดของครอบครัว  

งานวิจยัของ พิกุล ทรัพยโ์ชค (2550) ไดศึ้กษาความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อ
การจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครปฐม โดยแบ่งประเด็นความคาดหวงัตามการจัด
การศึกษา ประกอบดว้ย 1) ดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ผลการเรียน ความสนใจ การพฒันาการนาํความรู้
ไปใช้ในการทาํงาน การฝึกประสบการณ์ทกัษะการใช้ต่างประเทศและคอมพิวเตอร์และการ
วางแผนเพ่ือการศึกษาต่อ 2) ดา้นความประพฤติ ไดแ้ก่ การเช่ือฟังผูป้กครองครูอาจารยค์วามมี
ระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและท่ีได้รับ
มอบหมาย การไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุข ส่ิงเสพติด และ 3) ดา้นการเลือกอาชีพ ไดแ้ก่การทาํงานหา
รายไดร้ะหว่างเรียน การประกอบอาชีพตามความถนดัหรือความชาํนาญ การประกอบอาชีพท่ีนาํ

ลกัษณะของนักเรียนสถานภาพทางเศรษฐกิจความ
ถนดั ผลการปฏิบติังานระดบั ม.ปลาย และระดบั
ความปรารถนาในการศึกษาต่อ 

การคดัเลือกนิสิต
ของมหาวทิยาลยั 

อิทธิพลภายนอกผูป้กครอง เพื่อนและ โรงเรียน
ลักษณะของมหาวิทยาลัยที่กําหนดค่าลงทะเบียน 
กองทุนช่วยเหลือทางการเงิน สถานท่ีตั้ ง และ
หลักสูตรความพยายามของมหาวิทยาลัยการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล การตรวจเยี่ยมวิทยาเขต 
และการรับเขา้ศึกษา 

ความคาดหวงั
โดยทัว่ไปต่อชีวติ
ในมหาวทิยาลยั 

การเลือก
มหาวทิยาลยัของ

นิสิต 
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เกียรติมาสู่ครอบครัว การเลือกอาชีพท่ีมีรายไดเ้ล้ียงครอบครัวอยา่งเพียงพอ การประกอบอาชีพท่ีมี
ความมัน่คง 

นอกจากน้ีงานวิจยัของ จิตรี ภู่ตระกูล (2550) ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนัในดา้น
หลกัสูตร ดา้นผูส้อนดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนในดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน นกัศึกษามีค่าระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ส่วนในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและด้าน
ห้องปฏิบติัการ และวสัดุ-อุปกรณ์ มีค่าระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง สําหรับความ
คาดหวงัของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษาส่วนใหญ่มีค่าระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น เช่นเดียวกบั งานวิจยัของ วิลาสินี ป้องศรี และสุลารีวรรณ ชอบสงวน 
(2547) ท่ีพบว่า นกัศึกษามีทศันะต่อความคาดหวงัของอาจารยแ์ละการจดัการเรียนสอนทั้งในอยู่
ในระดบัมาก โดยคุณลกัษณะของอาจารยมี์ค่าเฉล่ียสูงสุดและนักศึกษามีทศันะเก่ียวกบัความ
คาดหวงัต่อการจดัการเรียนสอนของอาจารยแ์ตกต่างจากการปฏิบติัจริง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01โดยนักศึกษามีทศันะเก่ียวกบัความคาดหวงัต่อการจดัการเรียนการสอนสูงกว่าการ
ปฏิบติัจริง 

ส่วนการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงัในดา้นการจดัการเรียนการสอนหรือ
เน้ือหารายวิชา เช่น งานวิจยัของวีระยทุธ์ พรพจน์ธนมาศ (2550) ในเร่ืองความคาดหวงัต่อการจดั
การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์กรณีศึกษามหาวิทยาลยั 6 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ได้ใช้
องคป์ระกอบเก่ียวกบัความคาดหวงั 6 ดา้น คือ 1) ความคาดหวงัของนักศึกษาดา้นหลกัสูตร         
2) ดา้นอาจารยผ์ูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน 3) ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์การศึกษา 4) ดา้น
การบริการนกัศึกษา 5) ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน และ 6) ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 

งานวิจยัของ วรรณี แกมเกตุ (2535) มีการนาํเสนอตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
สถานศึกษาสาํหรับบุตร ของผูป้กครองนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในภาคกลาง โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูป้กครอง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบา้นท่ีมีโรงเรียนขยายโอกาส
ทางผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีมีผลกระทบทางตรงและทางออ้มต่อการเลือกสถานศึกษาของ 
ผูป้กครอง ไดแ้ก่ รายไดข้องผูป้กครอง ความคาดหวงัของผูป้กครอง ระดบัผลการเรียนของบุตร 
และสถานศึกษาท่ีเขาเรียน ตวัแปรท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อการเลือกสถานศึกษาของผูป้กครอง 
ไดแ้ก่ ความคาดหวงัเก่ียวกบัอรรถประโยชน์ทางการศึกษา ตวัแปรท่ีมีผลกระทบทางออ้มต่อการ
เลือกสถานศึกษาของผูป้กครอง ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง ขนาดพื้นท่ีครอบครอง 
กรรมสิทธ์ิ ความตอ้งการศึกษาต่อชั้นสูงสุดของบุตร เจตคติของผูป้กครองต่อการศึกษาต่อ จาํนวน
บุตรท่ีเรียนสูงกว่าการศึกษาภาคบงัคบั ความตอ้งการใชแ้รงงานจากบุตร และขนาดครอบครัว 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุขุม เฉลยทรัพย ์ (2552) ไดอ้ธิบายถึงเร่ืองความคาดหวงัของคน
กรุงเทพฯ ต่อบทบาทและหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัโดย ไดแ้บ่งประเด็นความคาดหวงัตามบทบาท
หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัในการผลิตบณัฑิต ประกอบดว้ย 1) การเป็นคนดี คือการผลิตบณัฑิตใหมี้
คุณธรรมจริยธรรม เป็นคนท่ีมีจิตใจดีงาม 2) การเป็นคนเก่ง คือการพฒันาบณัฑิตให้มีความรู้ใน
สาขาท่ีเรียน มีภาวะผูน้าํ รู้จกัตนเอง 3) การมีชีวิตท่ีมีความสุข คือการสร้างบรรยากาศในการเรียน 
ส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคม พฒันาคนใหมี้สุขภาพจิตใจท่ีดี และ 4)การเป็นคนกลา้ คือ การส่งเสริม
ใหก้ลา้แสดงความคิดเห็น กลา้ทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

งานวิจยัของ วรนารถ แสงมณี (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการเกิดความ
คาดหวงัในเร่ือง ความคาดหวงัจากการเรียนในวิชาองคก์ารและการจดัการองคก์ารของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั พบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้
นกัศึกษามีความคาดหวงัต่อรายวิชาแตกต่างกนั คือปัจจยัในเร่ืองเพศ อาย ุชั้นปีท่ีเรียน และคณะท่ี
สังกดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิไลวรรณ วิทยาธรรมธชั (2543) ท่ีไดร้วบรวมปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
เกิดความคาดหวงัตามแนวคิดของ Hurlock (1973) ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) วฒันธรรม 
(Culture) หมายถึงค่านิยม ความเช่ือและกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความเฉพาะในสังคมนั้นๆ มกัจะมีผล
ต่อความคาดหวงัท่ีแตกต่างกันของคนในแต่ละสังคม เช่น สังคมหน่ึงอาจมีวฒันธรรมท่ีให้
ความสําคญักบัความคิดสร้างสรรคค์นในสังคมนั้นจึงมกัถูกคาดหวงัให้เป็นคนท่ีคิดนอกกรอบ 
ในขณะท่ีอีกสงัคมหน่ึงใหค้วามสาํคญักบัการเช่ือฟัง คนในสงัคมนั้นกม็กัจะถูกคาดหวงัใหเ้ป็นคน
ท่ียึดมัน่และปฏิบติัตามคาํสั่ง เป็นตน้ 2) ครอบครัว (Family) ลกัษณะของครอบครัว โดยเฉพาะ
ขนาดและการเล้ียงดูของครอบครัวมกัจะส่งผลต่อการตั้งเป้าหมายและการวางแผนอนาคต ซ่ึงจะ
นาํไปสู่ความคาดหวงัท่ีบุคคลจะมีต่อตนเองและผูค้นรอบขา้ง โดยบุคคลท่ีอยูใ่นครอบครัวขนาด
เล็กและมีการเล้ียงดูอย่างเขม้งวดมกัจะถูกตั้งความหวงัจากคนรอบขา้งค่อนขา้งสูง และทาํให้
บุคคลนั้นตอ้งตั้งเป้าหมายให้สูงตามความคาดหวงันั้นดว้ย 3) สถานภาพทางสังคม (Ordinal 
Position) เป็นผลมาจากฐานะทางเศรษฐกิจ โดยหากมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมกัจะมีสถานภาพทาง
สังคมสูงตามไปดว้ย ในขณะเดียวกนัก็จะถูกคาดหวงัจากผูค้นจาํนวนมากข้ึน ตามสถานภาพท่ี
ไดรั้บ 4) วินยั (Discipline) หากบุคคลสามารถยอมรับในกฎเกณฑข์อ้บงัคบัท่ีสังคมกาํหนดข้ึนได้
จะทาํใหส้ามารถตั้งความคาดหวงัท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง แต่หากไม่สามารถปฏิบติัไดม้กัจะ
มีความคาดหวงัท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือเป็นความคาดหวงัท่ีสังคมไม่ต้องการ           
5) สถานภาพในกลุ่ม (Group Status) เป็นสถานภาพในลกัษณะของคนกลุ่มนอ้ยหรือคนกลุ่มใหญ่
ในสังคมท่ีอาศยัอยู่ซ่ึงมกัส่งผลต่อความคาดหวงัในการพยายามเล่ือนฐานะของตนเองให้สูงข้ึน 
โดยบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมเป็นคนส่วนน้อยมกัจะตั้งความคาดหวงัในการพฒันาตนเอง
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มากกว่าคนท่ีมีสถานภาพทางสังคมสูงอยู่แลว้ 6) การใชก้ลไกทางจิต (Escape Mechanisms) 
หมายถึง การใชว้ิธีการต่างๆ เพื่อให้บุคคลรู้สึกสบายใจหรือเพื่อเป็นการรักษาศกัด์ิศรีของตนเอง 
ดงันั้นหากบุคคลใชก้ลไกทางจิตในการหลีกหนีจากความจริงท่ีเผชิญอยู่บุคคลนั้นมกัจะมีความ
คาดหวงัท่ีไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 7) ความลม้เหลวและความสําเร็จในอดีต (Past 
Failures and Successes) ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต ส่งผลต่อการตั้งเป้าหมายและการคาดหวงั
ในอนาคต โดยบุคคลท่ีประสบการณ์ความสําเร็จมกัจะสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเองดว้ยการตั้ง
ความหวงัมากกวา่คนท่ีประสบความลม้เหลว 8) เพศ (Sex) ความเป็นเพศหญิงและเพศชาย นาํไปสู่
การคาดหวงัในเร่ืองหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูห้ญิงมกัถูกคาดหวงัในเร่ืองความสงบ
เสง่ียมมีมารยาทงาม ในขณะท่ีผูช้ายมกัถูกคาดหวงัในเร่ืองการเป็นผูน้าํและเป็นสุภาพบุรุษ เป็นตน้ 
9) เชาวน์ปัญญา (Intelligence) การตั้งความหวงัของบุคคลบางคร้ังอาจพิจารณาไดจ้ากระดบั
สติปัญญาและความสนใจ โดยเฉพาะคนท่ีมีเชาวน์ปัญญาสูงมกัตั้งเป้าหมายตามความสามารถของ
ตน โดยไม่ไดพ้ิจารณาถึงจุดมุ่งหมายหรือค่านิยมร่วมของกลุ่ม 10) บุคลิกภาพ (Personality) หรือ
ลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่และการยอมรับความสามารถในตนเอง 
ซ่ึงจะส่งผลต่อความคาดหวงัท่ีบุคคลมีต่อตนเองและผูอ่ื้น โดยบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีชดัเจนมัน่คง
มกัจะมีความคาดหวงัต่อเร่ืองต่างๆ ค่อนขา้งสูง ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีไม่ชัดเจนไม่
แน่นอนมกัจะมีความคาดหวงัต่อเร่ืองต่างๆ ค่อนขา้งต่อจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ความคาดหวงัของ
บุคคลมีความหลากหลายและแตกต่างกนัตามปัจจยัต่างๆ เช่น เพศ อายุ สาขาการศึกษา ลกัษณะ
ของแต่ละบุคคล ประสบการณ์การในอดีตการอบรมเล้ียงดูของครอบครัว วฒันธรรมของสงัคม 

สมลกัษณ์ เพชรช่วย (2540) ไดส้รุปเร่ืองความคาดหวงัของบุคคลไวว้า่ การท่ีบุคคล
จะกาํหนดความคาดหวงัของคนนั้นจะตอ้งประเมินความเป็นไปไดด้ว้ย ทั้งน้ีเพราะความคาดหวงั
เป็นความรู้สึกนึกคิด และคาดการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยส่ิงนั้ นๆ อาจจะเป็น
รูปธรรมหรือนามธรรม กไ็ดค้วามรู้สึกนึกคิด หรือคาดการณ์นั้นๆ จะมีลกัษณะเป็นการประเมินค่า
โดยมาตรฐานของตนเองเป็นเคร่ืองวดัการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แมจ้ะเป็นการใหต่้อส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม  หรือนามธรรมชนิดเดียวกัน  ก็อาจะแตกต่างออกไปได้ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับภูมิหลัง 
ประสบการณ์ ความสนใจ และการเห็นคุณค่าความสาํเร็จ ดงันั้นการท่ีบุคคลจะทุ่มเทความพยายาม
ในการทาํงานมากนอ้ยแค่ไหน จึงข้ึนอยูก่บัปัจจยั 2 อยา่ง คือระดบัความเขม้ขน้ของความตอ้งการ
รางวลันั้น และความคาดหวงัของบุคคลนั้นเองท่ีจะมองว่ามีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดใน
การไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในส่ิงนั้น ถา้เห็นว่ารางวลัท่ีจะไดจ้าก ความพยายามนั้นมี
คุณค่ากบัตนมาก และเป็นไปไดสู้ง บุคคลก็จะทุ่มเทความสามารถให้มากข้ึน แต่ถา้คิดว่าความ
เป็นไปได้มีน้อย หรือรางวลัท่ีได้น้อย ก็จะไม่พยายามเพราะคิดว่าเป็นการลงทุนท่ีไม่คุม้ค่า 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของประชา อ่อนรักษา (2542) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นความคาดหวงัของนกัศึกษา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้เพียงพอท่ีจะศึกษาต่อในระดบัสูงไดเ้ป็นแรงจูงใจอยา่ง
หน่ึงในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั 

จากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปประเด็นความสัมพนัธ์ของ
ความคาดหวงัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา พบวา่ ความคาดหวงัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
นกัศึกษามี 3 ปัจจยั คือ 1) ความคาดหวงัในตนเอง กล่าวคือ นกัศึกษามีความคาดหวงัในตนเองคือ
การสาํเร็จการศึกษา การไดรั้บปริญญา ซ่ึงเป็นพื้นฐานของคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ นอกจากน้ี
นกัศึกษามีความคาดหวงัในหนา้ท่ีการงาน อาชีพ ทั้งในระหว่างเรียนและเม่ือสาํเร็จการศึกษาแลว้ 
เป็นตน้ 2) ความคาดหวงัของผูป้กครอง กล่าวคือ ความคาดหวงัของผูป้กครองเป็นแรงจูงใจ เป็น
แรงสนับสนุนให้นักศึกษามีความพยายามมากข้ึน ผูป้กครองมีความคาดหวงัท่ีอยากเห็นบุตร
ประสบความสําเร็จในชีวิต เป็นคนดี มีวินัย สามารถเล้ียงดูตนเองได ้นอกจากน้ีผูป้กครองยงัมี
ความคาดหวงัให้บุตรของตนเองไดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณภาพและคณะสาขาวิชาท่ีมี
คุณภาพ 3) ความดาดหวงัของสังคมและบุคคลอ่ืนๆท่ีมีส่วนสาํคญัท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนั เช่น ญาติพี่
นอ้ง เพื่อน ครูอาจารยใ์นสถาบนัเก่า มีความคาดหวงัท่ีตอ้งการเห็นบุตรหลานประสบความสาํเร็จ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นบุคคลท่ีสามารถพฒันาชุมชน สังคม
ของตนเองไดใ้นอนาคต 

2) ขอ้ผกูพนั (Commitment) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา 
ศศิธร วงศ์ประเสริฐ (2547) ได้กาํหนดปัจจยัท่ีทาํให้นักศึกษามีความผูกพนัต่อ

สถาบนัสามารถสรุป ไดด้งัน้ี 1) คุณลกัษณะของนักศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถดา้น
วิชาการ ไดแ้ก่ ศกัยภาพทางวิชาการ การพฒันาสติปัญญา เกรดท่ีไดรั้บ และลกัษณะนิสัยในการ
เรียน การส่งเสริมสนับสนุนจากบิดามารดา ครูอาจารยใ์นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษาและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ปณิธานทางการศึกษาของบิดามารดา และปณิธานแรงจูงใจ
ดา้นการเงิน เป็นตน้ 2) คุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มทางวตัถุ 
ไดแ้ก่ สถานท่ี อาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน และความเก่ียวพนัของนกัศึกษา เช่น การไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนและสังคม เป็นตน้ 3) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษากบัสถาบนั ไดแ้ก่ 
ความพึงพอใจท่ีนกัศึกษามีต่อสถาบนั ความสอดคลอ้งกบัปทสัถาน แรงจูงใจอ่ืน สภาพแวดลอ้ม
ของสถาบนั  

Spector (2000) ไดใ้หแ้นวคิดเร่ือง ขอ้ผกูพนัวา่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1) ขอ้ผกูพนัท่ีต่อเน่ือง (Continuance Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะศึกษาอยู่
อยา่งต่อเน่ือง เพราะเขาพิจารณาถึงตน้ทุนท่ีไดล้งทุนไปขณะท่ียงัเป็นนกัเรียน และจะสูญเสียถา้ไม่
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ศึกษาต่อ 2) ขอ้ผกูพนัทางอารมณ์ (Affective Commitment) เป้าหมายของปัจเจกบุคคลและ
เป้าหมายองค์การมีความสอดคลอ้งกัน หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลท่ีจะทาํงานอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะเขาเห็นดว้ยหรือตอ้งการจะทาํ เช่นนั้นเป็นความผกูพนัทางอารมณ์ในการเป็นส่วน
หน่ึงและเก่ียวขอ้งกับองค์กร 3) ขอ้ผูกพนัเน่ืองจากบรรทดัฐานของสังคม (Normative 
Commitment) โดยแนวคิดน้ีมองความผกูพนัขององคก์รเป็นความจงรักภคัดีและตั้งใจอุทิศตน
ให้กบัองคก์รซ่ึงเป็นผลจากบรรทดัฐานจากองคก์รและสังคม คือบุคคลรู้สึกว่าเม่ือเขาเป็นสมาชิก
ขององคก์รกต็อ้งมีความยดึมัน่ผกูพนัเพราะเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

งานวิจยัของ Neumann, Finlay-Neumann and Reichel (1984) ไดก้ล่าวถึงขอ้ผกูพนั
ต่อสถาบนัของนกัศึกษาว่ามี 2 ปัจจยั คือ 1) ขอ้ผกูพนัต่อสถานศึกษาของนกัศึกษาจะสะทอ้นให้
เห็นถึงทศันคติทัว่ๆ ไป ของนกัศึกษาท่ีมีต่อสถาบนัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ และการ
จดัประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ของสถาบนัและ 2) ขอ้ผูกพนัต่อสถานศึกษาของนักศึกษาไม่
เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักศึกษาในสถาบนัเท่านั้นแต่ยงัมีผลต่อความสัมพนัธ์
ระหว่างนกัศึกษากบัสถาบนัในอนาคตดว้ยซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีนกัศึกษาไดแ้สดงออกถึงความ
ตั้งใจในการใชค้วามพยายามท่ีจะทาํ ทุกอยา่งเพื่อสถาบนั 

จากทฤษฎีของ Bogue (1959 อา้งถึงใน พิมพล์กัษณ์ ดีสวสัด์ิ, 2541: 44) กล่าวว่า 
บุคคลทัว่ไปจะมีความผูกพนักบัครอบครัว เครือญาติ สังคม และทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู่ หากบุคคล 
พอใจกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาวะดา้นอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยู่ ก็
ย่อมจะไม่คิดหรือไม่ต้องการละท้ิงถ่ินฐาน ครอบครัว และญาติมิตรไปอาศัยอยู่ในถ่ินท่ีอ่ืน 
สอดคลอ้งกบั ยุทธดนัย สีดาหลา้ (2540: 5) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจยา้ยถ่ิน เพราะความผูกพนัต่อครอบครัวเป็นความตอ้งการท่ีจะรักษาส่ิงท่ี
ตนเองมีอยูใ่นครอบครัว เช่น สิทธิต่างๆ ในครอบครัว ความรักใคร่ ความคิดถึงท่ีคนในครอบครัว
มีต่อตนเอง จึงตอ้งแสดงพฤติกรรมเพื่อรักษาส่ิงนั้นไว  ้โดยการกลบัมาเยี่ยมบา้นหรือยา้ยถ่ิน
กลบัมาอยูก่บัครอบครัว 

จากการศึกษาทฤษฎีทุนมนุษย ์(Human Capital Theory) ไดอ้ธิบายถึงการลงทุนใน
มนุษยว์่า หมายถึง กิจกรรมหรือพฤติกรรมซ่ึงจะมีผลกระทบต่อระดบัรายไดท่ี้เป็นเงินหรือผล
ทางด้านจิตวิทยาในอนาคตโดยผ่านการเพิ่มพูนทางด้านทรัพยากรในตัวบุคคล ซ่ึงประกอบ
กิจกรรมหรือกระทาํพฤติกรรมนั้นทฤษฎีทุนมนุษยอ์ธิบายไวว้่า ในการตดัสินใจว่าจะลงทุนมนุษย์
จ ํานวนเท่าใดหรือประเภทใดนั้ น บุคคลหรือผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นหน่วยท่ีทําการตัดสินใจจะมี
วตัถุประสงคคื์อ ตอ้งการให้ผลตอบแทนสุทธิ (Net Benefit) จากการลงทุนนั้นมีมากท่ีสุด การ
ลงทุนเพื่อสร้างทุนมนุษยก์็เช่นเดียวกนักบัการลงทุนอ่ืนๆ คือ มีตน้ทุน ซ่ึงตน้ทุนเหล่าน้ีไดแ้ก่     
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1) ตน้ทุนทางตรง (Direct Costs) ไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายท่ีผูล้งทุนจะตอ้งจ่ายเป็นตวัเงิน เช่น ถา้ลงทุนเรียน
หนงัสือ ผูล้งทุนจะตอ้งเสียค่าเล่าเรียน ค่าหนงัสือและค่าใชจ่้ายส่วนตวัและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เรียน หรือถา้เป็นการลงทุนทางดา้นสุขภาพ ค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปอาจจะเป็นค่าบาํรุงสุขภาพและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการออกกาํลงักายเป็นตน้ 2) ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Costs) ไดแ้ก่ค่าเสีย
โอกาสในการทาํงานในระหว่างท่ีใชเ้วลาไปกบัการศึกษา โดยทัว่ไปจะคาํนวณจากค่าจา้งหรือ
รายไดท่ี้สูญเสียไปของเวลาท่ีใชไ้ปในการน้ี (Income Forgone) ตน้ทุนดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งนาํมา
เปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ (Benefit) ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต ผลประโยชน์ของการลงทุนใน
ทุนมนุษย ์น้ี จาํแนกไดเ้ป็น 1) ผลประโยชน์ทางตรง (Direct Benefit) คือ ผลตอบแทนในรูปตวั
เงินได้แก่ค่าจ้างหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ เช่น โบนัสค่าจ้างล่วงเวลา 2) ผลประโยชน์ทางอ้อม 
(Indirect Benefit) คือ ผลตอบแทนท่ีไม่ไดเ้ป็นตวัเงินเช่นการมีช่ือเสียง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

งานวิจัยของ ปราณี หลาํเบ็ญสะ (2553) ได้ทาํการศึกษาการทาํนายปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัระดบันักเรียนและปัจจยั
ระดบัโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนและเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ใน
การทาํนายแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานี จาํนวน 43 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2550 จาํนวน 1,290 คน และครูท่ีสอนนกัเรียนในห้องเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
430 คน ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ตวัแปรระดบันกัเรียนจาํนวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ เจตคติ
ต่อการเรียน สัมพนัธภาพระหว่างครูกบันกัเรียน การสนบัสนุนทางดา้นการเรียนของผูป้กครอง 
และตวัแปรในระดบัโรงเรียนจาํนวน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ คุณภาพการสอนของครูสภาพแวดลอ้มทาง
วิชาการของโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ 1) ตวัแปรระดบันกัเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั
ปัตตานี อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ เจตคติต่อการเรียน สัมพนัธภาพระหว่างครูกบั
นกัเรียน และการสนบัสนุนทางดา้นการเรียนของผูป้กครอง โดยท่ีตวัแปรระดบันกัเรียนสามารถ
ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนไดร้้อยละ 40.47  2) ตวัแปร
ระดบัโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 คือ
คุณภาพการสอนของครู และสภาพแวดลอ้มทางวิชาการของโรงเรียน โดยตวัแปรทั้งสองสามารถ
ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนไดร้้อยละ 50.7 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพทาย ศิริมุสิกะ (2547) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา  เขต  2 ต่อการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะประสบปัญหาใน
ดา้นการศึกษามากกว่าในส่วนอ่ืนๆ ของประเทศ เพราะนอกจากจะประสบกบัปัญหาเช่นเดียวกบั
จงัหวดัอ่ืนๆ นั้นก็คือการขาดโรงเรียนและครูผูส้อนแลว้ยงัประสบกบัปัญหาในดา้นราษฎรชาว
ไทยมุสลิมอีกดว้ย กล่าวคือ ผูป้กครองไม่นิยมส่งบุตรหลานของตนเขา้เรียนภาษาไทย เพราะมอง
ไม่เห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้ภาษาไทย นอกจากน้ียงัเกรงไปว่าหากเรียนรู้แลว้จะทาํใหเ้ด็กหนัเห
ไปจากภาษาและวฒันธรรมเดิมของตน บางคนยงัเขา้ใจว่าภาษาท่ีถูกตอ้งของผูน้ับถือศาสนา
อิสลามก็คือภาษามลายเูท่านั้น จงัหวดัปัตตานีซ่ึงถือไดว้่ามีปัญหาเช่นเดียวกบัจงัหวดัยะลา และ
นราธิวาส ไดช้ี้แจงอุปสรรค ในดา้นการศึกษาไว ้ดงัน้ี 1) ผูป้กครองยงัไม่นิยมส่งบุตรหลานเขา้เล่า
เรียนเหมือนจงัหวดัอ่ืนๆ แต่ชอบใหเ้รียนในดา้นศาสนา โดยเขา้เรียนในโรงเรียนปอเนาะ เพราะ
สังคมยอมรับและยกย่องผูส้าํเร็จการเล่าเรียนทางศาสนามาก และท่ีน่าสังเกตประการหน่ึงคือ มี
การบญัญติัเป็นการบงัคบัอีกว่า บิดา มารดา หรือผูป้กครองจะตอ้งเอาใจใส่จดัให้กุลบุตรกุลธิดา 
หรือผูท่ี้อยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูของตนให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน อยา่งนอ้ยเพียงเพื่อสามารถ
ปฏิบติัศาสนกิจตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามทั้งท่ีบงัคบัและห้ามไดถู้กตอ้ง ถา้มิฉะนั้นแลว้จะ
ไดรั้บโทษทณัฑ ์ 2) มีเด็กขาดเรียน เพราะผูป้กครองยากจนตอ้งอพยพจากถ่ินท่ีอยู ่ ไปประกอบ
อาชีพชัว่คราวในต่างถ่ินอยู่เสมอ 3) เด็กจะพูดภาษาไทยเฉพาะในห้องเรียน เม่ือกลบับา้นก็พูด
ภาษาทอ้งถ่ิน สาํเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแลว้แทบจะไม่ไดพ้ดูภาษาไทย จึงไม่กลา้พดูในท่ีสุดก็ลืม
หนงัสือไทย 4) ประเพณีของทอ้งถ่ินสนบัสนุนให้เด็กแต่งงานเร็วเกินไปจนแทบจะกล่าวไดว้่า
ผูห้ญิงในชนบทไม่มีโอกาสเป็นนางสาว จากสภาพเด็กหญิงก็เป็นนางไปเลยทีเดียว และแต่งงาน
ในระหว่างท่ีเรียนยงัไม่จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 5) จาํนวนครูมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่มีความจาํเป็นตอ้งเปิดสอนเด็กเลก็ เพื่อใหเ้ด็กไดห้ดัพดูภาษาไทยก่อน 1 ปี จึงจาํเป็นตอ้งใชค้รู
เพิ่มกวา่ปกติซ่ึงมีอยูน่อ้ยจงัหวดัท่ีตอ้งปฏิบติัเช่นน้ี   

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มินตรา สิงหนาค (2552) ท่ีระบุว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพล
ของกระบวนการครอบครัวและการส่งผ่านท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไดแ้ก่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน เจตคติต่อการเรียน กระบวนการทางครอบครัว คุณค่าในตนเอง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นวรัตน์ ประทุมตา (2546) ท่ีพบว่า ปัจจยัเชิงสาเหตุต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ความรู้พื้นฐานเดิม ความถนัดทางการเรียน เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ความตั้งใจ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ บรรยากาศในชั้นเรียนคุณภาพการสอนของครู 
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งานวิจยัของ นาบีละห์ หะยีตาเฮร์ (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกสาขา
ในการศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยัของนกัเรียนมธัยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จงัหวดัปัตตานี ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีสามารถจาํแนกการเลือกสาขาในการศึกษาต่อระดบั
มหาวิทยาลยัของนกัศึกษาปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีสาํเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี ระหว่างนกัศึกษาท่ีศึกษาต่อสายสามญั
และนกัศึกษาท่ีต่อสายศาสนา คือ การแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนว สามารถนาํมาพยากรณ์
การเป็นสมาชิกของกลุ่มนักศึกษาท่ีตดัสินใจเลือกสายสามญัได้ถูกตอ้งร้อยละ 87.2 และกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีตดัสินใจเลือกสายศาสนาไดถู้กตอ้งร้อยละ 94.7 เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่า สมการ
จาํแนกสามารถพยากรณ์ทั้งสองกลุ่มไดถู้กตอ้งร้อยละ 89.2 และไดก้าํหนดช่ือตวัแปรจาํแนกว่า
อิทธิพลการแนะแนวทางโรงเรียน 

ศศิพรรณ บิลมาโนช (2547) ไดก้ล่าวว่า สถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตท่ี้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ไดส่้งผลกระทบของความรุนแรงในวงกวา้งออกไป
ในทุกมิติทั้งในดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีหนงัสือและบทวิเคราะห์ปัญหา
ชายแดนภาคใตอ้ยูม่ากมายท่ีพยายามอธิบายสาเหตุของปัญหาความรุนแรงและความไม่สงบของ
ชายแดนภาคใตแ้ต่จนถึงวนัน้ีเหตุการณ์ความไม่สงบก็ยงัดาํรงอยู่และยงัไม่มีทีท่าวาจะยุติลง 
นกัศึกษาไทยมุสลิมในมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหน่ึงระบุว่า คนไทยเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครยงัมีความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัชาวไทยมุสลิมจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดย
เห็นวา่พื้นท่ีในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นสถานการณ์ท่ีน่ากลวัไม่มีความปลอดภยัเป็นพื้นท่ีท่ี
ควรหลีกเล่ียงเพราะเส่ียงอนัตรายและมากไปดว้ยการก่อการร้าย คนไทยมุสลิมรวมทั้งนักศึกษา
ไทยมุสลิมท่ีมาจากสามจงหวดัชายแดนภาคใตเ้กือบทั้งหมดถูกมองว่าเป็นพวกผูคิ้ดร้ายต่อแผน่ดิน 
และเขา้ใจวา่คนไทยมุสลิมในสามจงหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพวกเดียวกนักบักลุ่มคนไทยมุสลิมท่ี
ก่อความไม่สงบ ทั้งน้ีคนไทยในกรุงเทพมหานครจะรู้สึกกลวัและไม่ไวว้างใจคนไทยมุสลิมท่ีมา
จากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตห้ลายคร้ังท่ีนกัศึกษาไทยมุสลิมบางคนไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไป
ภายในสถานท่ีบางแห่ง เช่น ในสถานท่ีราชการและเอกชนหลายแห่ง หรือมีการตรวจคน้นกัศึกษา
ไทยมุสลิมอยา่งเขม้งวด เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ศศิพรรณ บิลมาโนช (2547) ยงัไดศึ้กษาการรับรู้ถึงวิกฤตการณ์ในสาม
จงัหวงัชายแดนภาคใตแ้ละภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อนักศึกษา พบว่า ไทยมุสลิมในสายตาของผูบ้ริหาร
หารสถานประกอบการเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อการพิจารณารับนกัศึกษาไทย
มุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ทาํงานผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นในเชิงบวกต่อการพิจารณารับนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดน
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ภาคใต ้เขา้ทาํงานโดยไดแ้สดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์
ของนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดชายแดนภาคใตซ่ึ้งมีความแตกต่างไปจาก
คนในจากภูมิภาคอ่ืนทั้งทางด้านประวติัศาสตร์สังคม วฒันธรรม ภาษาและศาสนาเป็นปัจจัย
ส่งเสริมหรืออุปสรรคต่อการพิจารณารับเขา้ทาํงานพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูล หลกัส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าอตัลกัษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงมีความ
แตกต่างไปจากคนในจากภูมิภาคอ่ืนทางดา้นประวติัศาสตร์สังคม วฒันธรรมภาษา และศาสนา 
เป็นปัจจยัส่งเสริมต่อการพิจารณารับเขา้ทาํงานโดยให้เหตุผลว่าการท่ีคนมุสลิมยึดมัน่ในคาํสอน
และปฏิบติัตามหลกัของศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัดเช่นการละหมาดและการถือศีลอด จึงทาํให้
คนมุสลิมรวมทั้งนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นคนท่ีมี
ระเบียบวินยัในการดาํเนินชีวิต มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึงมีร่างกายและ
จิตใจท่ีมีความเขม้แข็งอดทน สามารถต่อสู้กบัอุปสรรคและความยากลาํบาก ไดเ้ป็นอย่างดี และ
การท่ีศาสนาอิสลามมีขอ้กาํหนดท่ีเคร่งครัดเก่ียวกับสุรา ยาเสพติด การแต่งกาย รวมทั้ งการ 
ประพฤติตัวของผูห้ญิงและผูช้ายทาํให้นักศึกษาไทยมุสลิม ท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่มีความประพฤติอยูใ่นศีลธรรมอนัดีโดยไม่สร้างปัญหาทางดา้นยาเสพติด
การเสพสุราและการมัว่สุ่มของเพศหญิงและเพศชายใหเ้กิดข้ึนในสงัคม  

งานวิจยัของ นาวาลย ์ปานากาเซ็ง (2544) ไดท้าํการศึกษาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า 1)คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มาตรา 15(1) และมาตรา 15(2) ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัท่ีควรปรับปรุงโดยเร่งด่วนถึงพอใช้
ในทุกปัจจยัคุณภาพ 2) คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) ท่ี
ไดรั้บเงินอุดหนุนในอตัราร้อยละ 100 ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพอใชถึ้งดีมาก ส่วนคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนในอตัราร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัท่ีควร
ปรับปรุงโดยเร่งด่วนถึงพอใช ้3) คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาตรา 15(2) ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดั
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัท่ีควรปรับปรุงโดยเร่งด่วนถึงพอใชใ้นทุกปัจจยั
คุณภาพ 4) ปัญหาและขอ้เสนอแนะของการปฏิบติังานตามเกณฑ์คุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซ่ึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ประสบปัญหาในหลายปัจจยัคือ ปัญหาการไม่ปฏิบติัตามปรัชญาและเป้าหมายซ่ึงโรงเรียน
ควรแกไ้ขดว้ยการจดัการใหน้กัเรียนและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดปรัชญาเป้าหมาย
ของโรงเรียน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ไม่เพียงพอกับหน้าท่ีงานท่ีมีมากข้ึน ปัญหาด้าน
งบประมาณไม่เพียงพอ นอกจากน้ียงัมีปัญหาเก่ียวกบัผูบ้ริหารท่ีขาดความรู้ความชาํนาญในการ
บริหารงานต่างๆ ปัญหาการดูแลติดตามนกัเรียนไม่ทัว่ถึง โดยโรงเรียนจึงควรแกปั้ญหาโดยใหค้รู 
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นกัเรียนและผูป้กครองไดเ้ขา้มาร่วมมือกนัในการพฒันาวินัยนักเรียน และอีกปัญหาท่ีสําคญัคือ
นกัเรียนบางส่วนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตํ่ากว่าเกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนด โรงเรียนควรแกไ้ข
ปัญหาดว้ยการพฒันาครูใหมี้ความสามารจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2552) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาการจัด
การศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ามีองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยส่งผลกระทบ
ประกอบดว้ย 1) ปัญหาดา้นความไม่ปลอดภยัส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ินกัเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม 
เน่ืองจากผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ประกอบกบันกัเรียนไม่มีโอกาสเรียนเสริมหรือ
เรียนเพิ่มเติม สถานท่ีเรียนขาดความพร้อม ส่ืออุปกรณ์การเรียนมีไม่เพียงพอ ความรู้สึกไม่
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นทาํให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานและทาํให้ครูท่ีมีประสบการณ์สอนและมีขีดความสามารถไม่กลา้อยู่ในพื้นท่ี การ
เดินทางเขา้ไปนิเทศ ติดตาม ประเมินผลทาํไดน้อ้ย การท่ีหน่วยบริหารไม่สามารถเขา้ถึงโรงเรียน
จึงนาํ มาสู่ผลกระทบท่ีรุนแรงทั้งในดา้นความมัน่คงและประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา 2) 
ความไม่เขา้ใจตรงกันระหว่างภาครัฐกับชุมชน และสถาบันการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีทาํให้
ประเดน็ท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุนไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานของความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 3) ความเช่ือ 
ค่านิยม  ตามวิถีชีวิตของมุสลิมในการเล่าเรียน ศาสนามีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชน
ของพ้ืนท่ีในทุกๆ ดา้นรวมถึงดา้นการศึกษาดว้ย 4) การกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายไปสู่
การปฏิบติั ท่ีผ่านมานโยบายและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในจงัหวดัภาคใตไ้ม่ชดัเจนเท่าท่ีควร
ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายทาํให้ผูป้ฏิบติัสับสน และเม่ือมีการนาํนโยบาย แผนงานมาตรการ
ไปสู่การปฏิบติัเพียงแต่ประเมินว่าไดท้าํแลว้ แต่ขาดการวิเคราะห์ประเมินถึงส่ิงท่ีทาํว่ามีคุณภาพ 
หรือเกิดผลตามเป้าหมายหรือไม่ 5) ความเหล่ือมลํ้าระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
กบัโรงเรียนของรัฐ การสนับสนุน ส่งเสริมครูในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงสอนในพื้นท่ี
เส่ียงภยั มีความเหล่ือมลํ้ากนัระหว่างครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกบัครูในโรงเรียน
ของรัฐ ทั้งในดา้นเงินเดือน สวสัดิการ ค่าตอบแทน และการพฒันาตนเอง 6) การจดัการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ มีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในทุกจังหวดั แต่ยงัขาด
โปรแกรมหรือหลกัสูตรท่ีสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน ไม่ค่อยไดรั้บการยอมรับจากชุมชน
เพียงพอนอกจากน้ียงัมีอุปสรรคเร่ืองการขาดครูอาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถในการสอน
เน่ืองจากปัญหาดา้นความปลอดภยั และนกัเรียนท่ีสอบเขา้เรียนต่อในสถาบนัอุดมศึกษาไดมี้พื้น
ฐานความรู้วิชาสามญัไม่เพียงพอจะศึกษาในระดบัอุดมศึกษา และ 7) การแบ่งแยกของนกัเรียนชาว
ไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม การจดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา นกัเรียนไทยพุทธเรียนต่อใน
ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนทัว่ไป แต่นกัเรียนไทยมุสลิมส่วนใหญ่
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จะยา้ยไปเรียนท่ีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เน่ืองจากมีการเรียนการสอนวิชาศาสนาท่ีเขม้ขน้กว่า 
ส่งผลใหเ้ดก็นกัเรียนทั้งสองกลุ่มเร่ิมแยกออกจากกนัและอาจแยกจากกนัโดยส้ินเชิงในท่ีสุดเม่ือถึง
ระดบัอุดมศึกษาเม่ือนกัเรียนไทยมุสลิมเลือกเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาอิสลามท่ีมีในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

นอกจากน้ี การพฒันาคุณภาพอุดมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนใต้ท่ามกลาง
เหตุการณ์ความไม่สงบท่ีผา่นมา ก่อให้เกิดวิกฤตและโอกาสในการพฒันาอยา่งหลากหลาย โดยมี
นั ก ก า ร ศึ กษ า ไ ด้ เ สนอแนว คิ ด ก า รพัฒน าสถ าบัน อุ ดม ศึ กษ า ท่ี สํ า คัญ ดั ง ต่ อ ไป น้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ. สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2550) 1) พฒันาระบบการผลิต พฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างทัว่ถึงในทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
พฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 2) จดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง เร่งรัดการจดัการศึกษา
ให้สอดคลอ้งกบันโยบายเสริมสร้างสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็น
ชาติไทย ส่งเสริมการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสารสร้างความเขา้ในประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ และ
หลักศาสนาท่ีถูกต้องตามแนวทางสันติวิธี โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนเป็นพิเศษ รวมทั้ ง
เสริมสร้างความปลอดภยัให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 3) พฒันาคุณภาพ
การศึกษา มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาของประเทศ และสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและแนวทางสันติวิธี 4) ส่งเสริมศาสนศึกษาใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริม และพฒันา
การศึกษาด้านศาสนศึกษาท่ี เท่าเทียมกันโดยเฉพาะด้านพุทธศาสนาและอิสลามศึกษา                    
5) เสริมสร้างโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความสาํคญักบัการเสริมสร้างโอกาส
ในการไดรั้บการศึกษาตั้งแต่การศึกษาปฐมวยัจนถึงระดบัอุดมศึกษา ทั้งเด็กทัว่ไป เด็กยากจน เด็ก
ดอ้ยโอกาสและเด็กพิการ ทั้งการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเสริมสร้างศกัยภาพท่ีมี
ความโดดเด่นในพื้นท่ี 6) ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทาํ จะเร่งสร้างโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพ ส่งเสริมค่านิยมดา้นอาชีพตลอดจนสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยใชจุ้ดแขง็
ดา้นศาสนาและกายภาพในภูมิภาคตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ตลาดแรงงานทั้งในพื้นท่ี 
นอกพ้ืนท่ี และในประเทศโลกมุสลิม 7) พฒันาการบริหารจดัการศึกษา โดยใหค้วามสาํคญักบัการ
สร้างความพร้อมและกลไกในการส่งเสริมและประสานงานการบริหารจดัการศึกษาในเขตพฒันา
พิเศษเฉพาะกิจ การดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อเป็นการ
สร้างขวญักาํลงัใจ รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 8) รัฐควรลดความเป็นระบบ
ราชการ (Debureaucratization) โดยผอ่นคลายกฎหรือระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้และ
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สามารถส่งเสริมให้เกิดความรู้อย่างเต็มศักยภาพ ควรสร้างวฒันธรรมและทัศนคติใหม่ของ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีสนบัสนุนใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไดอ้ยา่งเปิดเผย 

งานวิจยัของ ไข่มุก อุทยาวลี (2548) ไดท้าํการศึกษาสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กบัเหตุผลในการตดัสินของนักศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า พื้นท่ีสาม
จังหวดัชายแดนภาคใต้มีลักษณะพิเศษอันเน่ืองมาจากบริบททางสังคมและวฒันธรรม ส่ิงท่ี
สะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมทอ้งถ่ินของชาวไทยภาคใตต้อนล่างปรากฏให้เห็น
ชดัเจนทั้งดา้นศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ตลอดจนการศึกษาของชุมชนซ่ึงดาํรงอยู่
ท่ามกลางบริบทของประวติัศาสตร์ การศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีตเป็นตน้มา  ชุมชน
ทอ้งถ่ินเป็นผูมี้บทบาทดูแล  ดงันั้นระบบการศึกษาทอ้งถ่ินจึงมีบทบาทในการหล่อหลอมเยาวชน
ไทยมุสลิมให้ตระหนักถึงความสาํคญัของการดาํรงอยู่ทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ
จนปัจจุบนั กล่าวไดว้่าการศึกษาของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจึ้งเกิดข้ึน
และ ดาํรงอยูเ่พื่อตอบสนองกบัสภาพสังคม วฒันธรรมของทอ้งถ่ินเป็นอยา่งแนบแน่น นอกจากน้ี
ปัญหา การปกครองทอ้งถ่ินภาคใตเ้ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษา
ของรัฐท่ีกระทาํควบคู่กนัไป ปัญหาบุคลากรทางการศึกษาและการควบคุมกาํกบัดูแลหลกัสูตร  ทาํ
ให้เกิดปัญหาการศึกษาท่ีถูกนาํไปเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสต่อตา้นอาํนาจรัฐ ประกอบกบั
การพฒันาการศึกษาของเยาวชนยงัเป็นไปในลกัษณะต่างฝ่ายต่างดาํเนินการ จึงขาดการบูรณาการ
ทางสังคมและวฒันธรรม การดาํเนินนโยบายการพฒันาทอ้งถ่ินภาคใตเ้ป็นไปในแนวทางท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมและวฒันธรรม ดงันั้นปัญหาการต่อตา้นอาํนาจและกลไกของรัฐจึงมา
จากปัญหาการดาํเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งกนั บริบททางวฒันธรรมเป็นสาํคญัและอาจเป็นเง่ือนไข
หน่ึงของความไม่สงบและความหวาดระแวงระหว่างประชาชนในพื้นท่ี ปัญหาสะสมของการจดั
การศึกษาอยา่งไม่สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สามารถพฒันาไปสู่สภาพท่ีเรียกว่า
วิกฤติทางวฒันธรรม ซ่ึงอาจส่งผลต่อสงัคมทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 

นอกจากน้ี งานวิจยัของ Von (2004) พบว่า ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์และมีผล
ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไดแ้ก่ เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง สภาพแวดลอ้มทางบา้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Koutsoulis and 
Campbell (2001) ท่ีไดก้ล่าวว่า ตวัแปรท่ีมีความผกูพนัทางออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การสนับสนุนของ
ครอบครัว ความกดดนัของครอบครัว การช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษา ดงันั้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
โครงสร้างของขอ้มูลและใหผ้ลการวิเคราะห์มีความแม่นยาํถูกตอ้ง โดยใชก้ารวิเคราะห์สาเหตุหรือ
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ผลการวิจยัแสดงว่าตวัแปรดา้นโรงเรียน ไดแ้ก่ คุณภาพการ
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สอนของครู ความเป็นผูน้าํดา้นวิชาการของผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน ตวัแปร
ดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูป้กครอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ตวั
แปรดา้นตวันักเรียนไดแ้ก่ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การทาํการบา้นของ
นกัเรียน ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
บวัพนัธ์ ภูสาหัส (2549) พบว่า ปัจจยัท่ีผกูพนักบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ บรรยากาศ
ในชั้นเรียน ความถนดัทางการเรียน ความรู้พื้นฐานเดิม 

จากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปประเด็นความสัมพนัธ์ของขอ้
ผกูพนั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา พบว่าขอ้ผกูพนัเกิดข้ึนไดห้ลายปัจจยัและเหตุจูงใจท่ี
ส่งผลหรือมีอิทธิพลโดยตรงต่อการศึกษาคือเหตุจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) ซ่ึง
เกิดจากพฤติกรรมท่ีเป็นเหตุจูงใจท่ีมีอยู่ในมนุษยทุ์กคนขอ้ผูกพนัท่ีมีผลต่อนักศึกษาสามารถ
จาํแนกได ้3 ปัจจยัคือ 1) ขอ้ผกูพนัท่ีต่อเน่ือง (Continuance Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลมี
แนวโนม้ท่ีจะศึกษาอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง มีปัจจยัมาจากความคาดหวงัของครอบครัว อาจารย ์และเพื่อน
สนิท 2) ความผกูพนัทางอารมณ์ (Affective Commitment) ไดแ้ก่ ความปรารถนาของบุคคลท่ี
ตอ้งการศึกษาคน้ควา้อยู่ตลอดเวลา เพื่อพยายามแสดงให้บุคคลภายนอกไดเ้ห็นถึงความอดทน 
ขยนัและความสามารถของตนเอง 3)ความผูกพนัเน่ืองจากบรรทดัฐานของสังคม (Normative 
Commitment) เป็นขอ้ผกูพนัท่ีเกิดข้ึนภายใตบ้ริบททางสังคมท่ีแตกต่างกนั ในท่ีน้ีการท่ีนกัศึกษา
เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยูใ่นพื้นท่ีความขดัแยง้รุนแรงอีกทั้งยงัมีวฒันธรรม ศาสนา ภาษา ท่ีแตกต่างกนั 
ทาํให้นกัศึกษาตอ้งแสดงศกัยภาพของตนเองมากข้ึน นอกจากน้ีอาจเป็นความคาดหวงัของสังคม 
หรือแรงกดดนัจากสงัคมใหบุ้คคลยกระดบัคุณค่าของตนเองใหสู้งข้ึน  

3) แรงเสริม (Forces) หรือแรงกระตุน้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา 
กาญจนา พุทธนิมนต ์(2547) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นตวักระตุน้ให้มนุษยเ์ราแสดง

พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อใหไ้ดส่ิ้งนั้นๆ มาสนองความตอ้งการโดยจะใชค้วามพยายามใน
การกระทาํไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ ถ้าแรงจูงใจต่ออาจจะล้มเลิกการกระทาํก่อนบรรลุ
จุดมุ่งหมายไดเ้ช่นเดียวกบัแรงจูงใจในการเรียน นกัเรียนนกัศึกษาจกัตอ้งพยายามสร้างแรงจูงใจ
ข้ึนมาดว้ยตนเองก่อน ไม่ทอ้แทป้ล่อยใหชี้วิตส้ินหวงั ก่อนท่ีจะไดรั้บแรงกระตุน้หรือแรงจูงใจจาก
บุคคลอ่ืนหรือสภาพแวดลอ้มอ่ืนใด สําคญัอยู่ท่ีจิตใจของตนเอง ตอ้งแน่วแน่และพยายามทุก
วิถีทางเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนคือ ความสาํเร็จของการศึกษา แรงจูงใจแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจภายใน (Instrinsic Motivation) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายในควบคุม
บุคคล ซ่ึงอาจเป็นความคิด ความสนใจ ความตั้งใจและความตอ้งการ ฯลฯ ของบุคคลท่ีจะกระทาํ
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กิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อจะทาํใหต้นเองมีความรู้สึก มีความสามารถและเป็นผูลิ้ขิตชีวิตของ
ตนเอง เม่ือใดท่ีสามารถทาํงานจนประสบผลสาํเร็จไดก้็จะเกิดความพึงพอใจ 2) แรงจูงใจภายนอก 
(Externsic Motivation) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงจูงใจภายนอกตวั
บุคคล  เช่น เงิน การเล่ือนขั้นหรือตาํแหน่ง รางวลั คาํชม สภาพแวดลอ้มของการเรียนหรือบุคคล
อ่ืนท่ีไวว้างใจให้คาํปรึกษา สอดคลอ้งกบั สมิต อาชวนจิกุล (2550) ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจในทาง
การศึกษา คือ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้การฝึกฝนอบรม ซ่ึงมีครูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่
เรา แต่เราก็ควรอ่าน เขียน ทาํแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากท่ีครูสอน คนใดเกียจคร้านหรือทอ้ถอยใน
ความฝึกฝนตนเองคอยแต่จะไดรั้บความรู้จากครูเท่านั้น ไม่อาจสาํเร็จการศึกษาไดด้ว้ยดี 

จากการศึกษาทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ในส่วนท่ีเป็นการจูงใจ 
ซ่ึงหมายถึง การคงไวซ่ึ้งการปฏิบติัหรือพฤติกรรมท่ีตอ้งการใหบุ้คคลปฏิบติัในแนวทางท่ีจะไดผ้ล
เป็นรางวลั เช่น นางสาวกนกวรรณ ซ่ึงเป็นนกัศึกษาตอ้งการไดเ้กรด A ในการสอบ เธอจะตอ้ง
ศึกษาและอ่านตาํราเรียน ถา้สอบไล่ได ้A กนกวรรณ จะใชว้ิธีการศึกษาและอ่านตาํราแบบเดิมใน
การสอบคราวต่อไป แต่ถา้หากว่าสอบในคร้ังแรกไม่ได ้A กนกวรรณ จะตอ้งเปล่ียนแปลงวิธีการ
เรียนใหม่ คนส่วนใหญ่จึงเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีไดผ้ลถูกหรือผดิ สมหวงัหรือไม่สมหวงั 

Skinner (1987) อธิบายว่ามนุษยเ์รียนรู้พฤติกรรมต่างๆ โดยผ่านประสบการณ์ท่ี
ให้ผลกรรมเชิงบวกและเชิงลบ เขาเช่ือว่าพฤติกรรมใดท่ีมีผลต่อเน่ืองเป็นบวกพฤติกรรมนั้นยอ่ม
เกิดข้ึนซํ้ าบ่อยคร้ัง ในขณะท่ีพฤติกรรมซ่ึงให้ผลเป็นลบมีแนวโน้มท่ีจะไม่เกิดข้ึนต่อไป กรอบ
ความคิดในเร่ืองน้ีของ Skinner มีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ส่วน ตามภาพท่ี 2.4 

 
 
 

 
 
ภาพที ่2.4  พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย ์ 
แหล่งทีม่า:  Skinner, 1987. 
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สอดคลอ้งกบั Bandara (1977) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการเรียนรู้ทางสังคมว่า 
เป็นพฤติกรรมมนุษย ์นอกเหนือจากปฏิกิริยาสะทอ้นเบ้ืองตน้แลว้ เกิดจากการเรียนรู้ทั้งส้ิน และ
การเรียนรู้พฤติกรรมใหม่เหล่านั้นสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยประสบการณ์ตรงหรือไม่ก็โดยการสังเกต 
องค์ประกอบทางชีววิทยามีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนรู้โดยพฤติกรรม นั้ นก็คือ
องคป์ระกอบในตวับุคคลมีบทบาทสาํคญัในการเรียนรู้พฤติกรรม ในการอธิบายกระบวนการเกิด
พฤติกรรมของมนุษย ์แบนคูรา ไดอ้ธิบายรูปของการมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอย่างต่อเน่ือง
ระหวา่งพฤติกรรม องคป์ระกอบส่วนบุคคลและองคป์ระกอบทางส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีองคป์ระกอบ
ทั้ง 3 น้ีจะมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั พฤติกรรมองคป์ระกอบส่วนบุคคลและองคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดลอ้ม มีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ พฤติกรรมของมนุษยส์ามารถกาํหนดส่ิงแวดลอ้ม 
ส่ิงแวดลอ้มก็สามารถกาํหนด พฤติกรรม พฤติกรรมสามารถกาํหนดองค์ประกอบส่วนบุคคล 
องคป์ระกอบส่วนบุคคลก็สามารถกาํหนดพฤติกรรมไดเ้ช่นกนั ในทาํนองเดียวกนั องคป์ระกอบ
ทาง ส่ิงแวดลอ้มและองคป์ระกอบส่วนบุคคลก็มีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนันอกจากน้ี แบนดูรา ได้
กล่าวถึงตวักาํหนดพฤติกรรมว่า มี 2 ประการ คือ ตวักาํหนดพฤติกรรมท่ีเป็นส่ิงเร้า ซ่ึงได้แก่
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงแวดลอ้มการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในส่ิงแวดลอ้มซํ้ าๆ มนุษยจ์ะ
คาดการณ์ไวว้่า ถา้มีเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนจะมีเหตุการณ์อะไรตามมาและตวักาํหนดพฤติกรรมอีก
ประการหน่ึง คือ  ตวักาํหนดท่ีเป็นผล ซ่ึงไดแ้ก่ผลของการกระทาํมนุษยจ์ะเลือกกระทาํพฤติกรรม
ท่ี ไดรั้บผลทางบวก และจะหลบหลีกการกระทาํพฤติกรรมท่ีจะไดรั้บผลทางลบวิธีการเรียนรู้
พฤติกรรมของมนุษย ์แบนลูราไดก้ล่าวว่า วิธีการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษยมี์ 2 วิธี คือ การเรียน
จากผลของการกระทาํ และวิธีการเรียนรู้จากการเลียนแบบ โดยท่ีการเรียนรู้จากผลของการกระทาํ
เป็นการ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ี 3 ประการ คือใหข้อ้มูล จูงใจ และ เสริมแรง 
ส่วนการเรียนรู้จากการเลียนแบบเป็นการเรียนรู้จากการสังเกตตวัแบบกระทาํ พฤติกรรม ซ่ึงเป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ทางออ้ม กระบวนการเรียนรู้จากการสงัเกตเป็นผลสาํคญั ซ่ึงตอ้งอาศยั
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ประการ คือ กระบวนการใส่ใจกระบวนการเก็บจาํ กระบวนการทางกาย 
และ กระบวนการจูงใจนอกจากน้ี ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมแบนดูรา ยงัไดก้ล่าวถึงการควบคุม
พฤติกรรมดว้ยปัญญาไวว้่า การเรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมและผลของการกระทาํจะ
อยูใ่นรูปของความเช่ือและความคาดหวงั ซ่ึงเป็น กระบวนการทางปัญญา ความเช่ือและความหวงั
น้ีจะทาํหน้าท่ีควบคุมหรือกาํกบัการ กระทาํของมนุษยใ์นเวลาต่อมา การควบคุมพฤติกรรมดว้ย
ปัญญาท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ประการ คือ ความเช่ือเก่ียวกบักฎเกณฑเ์ง่ือนไข การคาดหวงัเก่ียวกบั
ความสามารถ ของตนเองและผลท่ีจะเกิดข้ึนและส่ิงจูงใจ 
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นอกจากน้ีจากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย ์(Theory of Human Motivation) 
Maslow (1970) กล่าวว่า มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ความตอ้งการเหล่าน้ีมีความ
ผูกพนัเพื่อตอบสนองการกระทาํของมนุษย ์ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมี
แนวโน้มในการบาํบดัความตอ้งการของตนอยู่เสมอ ความตอ้งดงักล่าว มีลาํดบัความตอ้งการ
จาํเป็น 5 ขั้นโดยเร่ิมจากความตอ้งการพ้ืนฐานจนถึงความตอ้งการลาํดับสูงสุด ไดแ้ก่ 1)ความ
ตอ้งการดา้นร่างกาย (Physical Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการอยูร่อดของ
มนุษย ์เช่น ความตอ้งการอาหาร นํ้ า และท่ีอยู่อาศยั มนุษย ์จึงตอ้งทาํงานเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความ
ตอ้งการดงักล่าว 2) ความตอ้งการดา้นความมัน่คงและ ความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความ
ตอ้งการใหต้นเองมีความมัน่คงในการประกอบอาชีพเพื่อความปลอดภยัในชีวิต 3) ความตอ้งการ
ดา้นความรักและความเป็นเจา้ของ (Belonging and Love Needs) เป็นความตอ้งการท่ีอยากใหผู้อ่ื้น
รัก อยากไดรั้บความอบอุ่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการร่วมเป็นสมาชิกคนหน่ึงใน
หมู่คณะ 4) ความตอ้งการดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง  นบัถือ เป็นความตอ้งการท่ีจะมี ช่ือเสียง ฐานะ 
ไดรั้บการยอมรับจากสังคม และฐานะทางสังคม เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า Ego Needs ความตอ้งการ
จาํเป็นเหล่าน้ี ผลกัดนัให้บุคคลพยามแสดงส่ิงต่างๆให้สาํเร็จและประจกัษต่์อสายตาผูอ่ื้น และ 5) 
ความตอ้งการดา้นสัจจะการแห่งตน (Needs for Self Actualization) เป็นความตอ้งการท่ีบุคคล
ตระหนกัถึงศกัยภาพของตนเองและอุดมคติ จากทฤษฎีของ Maslow (1970) สามารถอธิบายเป็น
แผนภาพ ตามรายละเอียดดงัภาพท่ี 2.5 

 
                                                 
                                                      ความตอ้งการ 

             ดา้นสจัจะการแห่งตน 
                                                                             
                                                              ความตอ้งกดา้นไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ 

 
             ความตอ้งการดา้นความรักและเป็นเจา้ของ 
 
              ความตอ้งการดา้นความมัน่คงและปลอดภยั 
 
                          ความตอ้งเป็นดา้นร่างกาย 

 
 
ภาพที ่2.5  พีระมิดลาํดบัขั้นความตอ้งการตามทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย ์ 
แหล่งทีม่า:  Maslow, 1970. 
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งานวิจยัของ พล เหลืองรังสี (2546: บทคดัยอ่) มีการศึกษาปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจใน
การเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 สถาบนัราชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการเขา้ศึกษาต่อในราชภฏักลุ่มรัตนโกสินทร์ มี
ปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจ คือ ปัจจยัดา้นเหตุผลส่วนตวั ดา้นลกัษณะของสถาบนั ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดา้นสังคม และดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัเจตนคติต่อการเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญา ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ระดบัแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีคือ ดา้น
ลกัษณะของสถาบนั ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกิจ  

Litten (1982) ไดน้าํเสนอโมเดลกระบวนการเลือกมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการตดัสินใจท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนั ทั้งในส่วนของความคาดหวงั ขอ้ผกูมดั และแรงเสริม ลว้นมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของนักศึกษา อนัประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆท่ีนักศึกษาให้ความสําคญัใน
การเลือกมหาวิทยาลยั ตามขั้นตอนต่างๆ ประกอบดว้ยปัจจยั 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นภูมิหลงั
ไดแ้ก่ อาย ุเช่ือชาติ รายได ้สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาของผูป้กครอง วฒันธรรม
ของครอบครัว บุคลิกภาพ ศาสนา และเพศ 2) ปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ได้แก่ 
ความสามารถทางวิชาการ ภาพลกัษณ์ของตนเอง คุณค่าส่วนบุคคล ความตอ้งการผลประโยชน์ 
และรูปแบบชีวิต 3) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การวางแผนอาชีพ เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ และ
เง่ือนไขทางวฒันธรรม 4) ปัจจยัดา้นคุณสมบติัระดบัมธัยมปลาย ไดแ้ก่ ส่วนประกอบทางสังคม 
ผลการปฏิบติังาน อนัดบัท่ีในชั้นเรียนและคุณภาพของหลกัสูตรท่ีไดเ้รียน 5) ปัจจยัดา้นนโยบาย
สาธารณะ ไดแ้ก่ การช่วยเหลือทางการเงินหรือทุนการศึกษา 6) ปัจจยัดา้นการปฏิบติัของ
มหาวิทยาลยั ขั้นท่ี 1 ไดแ้ก่ การรับนิสิต กิจกรรมของมหาวิทยาลยั นโยบายในการรับนิสิต            
7) ปัจจยัดา้นการปฏิบติัของมหาวิทยาลยั ขั้นท่ี 2 ไดแ้ก่ การรับนิสิตหรือปฏิเสธท่ีจะรับนิสิต การ
ช่วยเหลือทางการเงิน 8) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม ขนาดของ
มหาวิทยาลยั หลกัสูตร บรรยากาศของสถานท่ี และการควบคุม และ 9) อิทธิพลรอบขา้งและการ
ใช้ส่ือ ได้แก่ ผูป้กครอง ผูใ้ห้คาํแนะนํา ผูใ้ห้คาํปรึกษา คณะกรรมการ ส่ิงตีพิมพ์ เจ้าหน้าท่ี
มหาวิทยาลยั และแหล่งส่ืออ่ืนๆ จากปัจจยัดงักล่าวสามารถสรุปเป็นโมเดล รายละเอียดดงัภาพท่ี 
2.6 
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ภาพที ่2.6  โมเดลกระบวนการเลือกมหาวทิยาลยั  
แหล่งทีม่า:  Litten, 1982. 
 

งานวิจยัของ ขวญัหทยั สถาปนาศุภกุล (2540) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีส่วนกาํหนดใน
การเรียนต่อในคณะต่างๆ ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ: ศึกษาเฉพาะนกัเรียนชั้นปีท่ี 6 ในเขต
อาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นโรงเรียนเอกชนและรัฐบาลทั้งหมด 4 แห่ง 
และใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนทั้งหมด 180 คนแบ่งเป็นโรงเรียนละ 45 คน ผลการศึกษาปรากฏ
ว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเลือกคณะของนกัเรียนท่ีเรียนสายวิทยาศาสตร์
การแพทย  ์สายศิลปะศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์นั้นได้แก่ เลือกตามสาขาวิชาท่ีเคยเรียนมาและ
ภูมิลาํเนาใกลส้ถาบนัการอุดมศึกษา เพียง 2 ปัจจยัเท่านั้น ปัจจยัท่ีมีส่วนกาํหนดในการเลือกคณะมี 
8 ปัจจยัไดแ้ก่ คณะนั้นมีความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน มีความถนัดในดา้นน้ี ภูมิลาํเนาอยู่ใกล้
สถาบนัท่ีเลือก สามารถหางานทาํไดง่้าย สาขาวิชาท่ีเคยเรียนมา คะแนนกาํหนดสอบ สถาบนัมี
ช่ือเสียงและเลือกตามคาํแนะนาํของผูป้กครอง  

จากผลการศึกษายงัพบอีกว่าสถาบนัอุดมศึกษาท่ีนกัเรียนมีความตอ้งการมากท่ีสุด                 
คือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ตามลาํดบั ส่วน
คณะท่ีนกัเรียนท่ีเรียนสายวิทย-์คณิต ตอ้งการมากท่ีสุดคือคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์และ
อุตสาหกรรมเกษตร ตามลําดับ คณะท่ีนักเรียนสายศิลป์-ภาษาต้องการมากท่ีสุดคือ คณะ
มนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ตามลาํดับ สอดคลอ้งกับ กมล สุดประเสริฐ (2520) ได้
อธิบายถึงองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพทางการศึกษา  อาจแบ่งได้ 2 ประการคือ 
องคป์ระกอบท่ีมาจากผูเ้รียน และส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบั ผูเ้รียน เช่น พ่อ แม่สภาพเศรษฐกิจและ

ภูมิหลงั คุณสมบติัใน
ระดบั ม.ปลาย อิทธิพลรอบขา้งและการใชส่ื้อ 

ความปรารถนา
ในมหาวทิยาลยั 

คุณสมบติั
ส่วนบุคคล 

การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลสารสนเทศ 

การตดัสินใจเร่ิม
กระบวนการ 

การสมคัร 

จาํนวนนิสิต
ท่ีลงทะเบียน 

ส่ิงแวดลอ้ม 

นโยบายสาธารณะ การปฏิบติัของ
มหาวทิยาลยั ขั้นท่ี 1 

การปฏิบติัของ
มหาวทิยาลยั ขั้นท่ี 2 

คุณลกัษณะของมหาวทิยาลยั 
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สังคม ความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียน และองค์ประกอบท่ีมาจากการบริหารการเรียนของ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา จึงอาจประเมินไดจ้ากความสาํเร็จใน
การเรียน ซ่ึง Bloom (1976) ไดก้ล่าวว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นตวัแปรตวัหน่ึงท่ีบ่งช้ี
คุณภาพของผูเ้รียน นกัจิตวิทยาและนกัศึกษาจึงไดใ้ห้ความสนใจและพยายามศึกษาองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน เพื่อหาทางปรับปรุงและแกไ้ขให้เกิด
สภาพท่ีเอ้ืออาํนวยต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งดีท่ีสุด 

วรรณกาญจน์ กนัธอินทร์ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกคณะเพื่อ
ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐกรณีศึกษานักเรียนชั้นมธัยมชั้นปีท่ี 6 อาํเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ จากการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายโดยเลือก 3 โรงเรียนไดแ้ก่ โรงเรียนฝางชนูถมัภ ์โรงเรียน
รังสีวิทยาและโรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา จํานวน 150 คน  ได้ผลการศึกษาว่านักเรียนเลือก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  เป็น 10 อนัดบั ท่ี 1 ร้อยละ 30 ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีกลุ่มตวัอยา่งสนใจเป็น
อนัดบัสองรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีมีช่ือเสียงในทุกดา้นมาตั้งแต่อดีต และท่ีนักเรียน
เลือกมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพราะปัจจยัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ มีภูมิลาํเนาอยูใ่กลส้ถาบนัการศึกษา และมี
โควตาและโครงการจาํนวนมากให้เลือก และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกคณะเพ่ือศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา คือ ความถนัดในสาขาวิชาท่ีเลือก รองลงมาคือ คณะท่ีเลือกนั้ นจะมีผลต่อ
ความกา้วหนา้ทางดา้นอาชีพ การงานและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากอาชีพนั้นๆ สูง 

สอดคลอ้งกบั เอกสิทธ์ิ สนามทอง (2547) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกเขา้ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่จะตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนดว้ยตนเอง และปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
ความมีภาพลกัษณ์ทางด้านช่ือเสียงทางวิชาการของสถาบนั การเป็นสถาบนัท่ีมีความทนัสมยั
ทางดา้นส่ือและเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์และสามารถรองรับนกัศึกษาไดอ้ยา่งเพียงพอ การจดั
ใหมี้ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ตลอดจนสถาบนัจะตอ้งมีอุปกรณ์การศึกษา อาคาร สถานท่ี และมี
ส่ิงอาํนวยความสะดวก สบายต่าง ๆ การมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเหมาะสมกบัการศึกษา 

Banks (2001: 77-78) ท่ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาตามแนวทางพหุ
วฒันธรรมไวว้่า คือ รูปแบบของการจดัการศึกษาประเภทหน่ึงท่ีสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา
ประกอบไปดว้ยนักเรียนท่ีมาจากกลุ่มวฒันธรรมท่ีต่างกนั เช่น เช้ือชาติ หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ เพศ 
ชั้นทางสังคม กลุ่มภูมิภาค กลุ่มความตอ้งการพิเศษ โดยปัญหาของกลุ่มต่างๆ ดงักล่าวไดรั้บการตี
แผ่และเปรียบเทียบ ซ่ึงสภาพแวดลอ้มทั้งหมดในโรงเรียนจะไดรั้บการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การยอมรับซ่ึงกนัและกนั และเกิดความยติุธรรมระหวา่งกลุ่มนกัเรียนต่างวฒันธรรม โดยตั้งอยูบ่น
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พื้นฐานของขอ้ตกลงท่ีว่า อคติ การแบ่งแยกและความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติของกลุ่มคนท่ีมาจาก
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สถาบนัวิจยัและพฒันาสุขภาพภาคใต ้(2553: 5) ให้
ความหมายของ พหุวฒันธรรมศึกษา ว่าเป็นกระบวนการจดัการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนมี
ความหลากหลายชาติพนัธ์ุ ภาษา ศาสนา ขนบประเพณีและวิถีชีวิต เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิด
ความตระหนกัรู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างวฒันธรรม เกิดการยอมรับ มีความอดทนอดกลั้นต่อ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีวฒันธรรมต่างจากตน รวมทั้งการเสริมสร้างทกัษะ และ ความสามารถ
ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ และเน่ืองจากสังคมในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นสังคมพหุ
วฒันธรรม กล่าวคือ เป็นสังคมท่ีสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา 
และประวติัศาสตร์โดยใชโ้ครงสร้างของ กลุ่มชน (Ethnicity) เช้ือชาติ (Race) สถานะของ
ครอบครัว (Socioeconomic Status) เพศ (Gender) ความสามารถพิเศษ (Exceptionalities) ภาษา
(Language) ศาสนา (Religion) บทบาททางเพศ (Sexual Orientation) และพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์
(Geographical Area) (National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) 
(2002) สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีจึงเป็นขอ้ผกูพนัจึงมีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจของนกัศึกษา 

จากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปประเด็นความสัมพนัธ์ของ
แรงเสริมหรือแรงกระตุน้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา พบว่า แรงเสริมหรือแรงกระตุน้เป็น
ส่ิงท่ีสนับสนุนการตดัสินใจของนกัศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสามารถจาํแนกปัจจยัได ้7 ปัจจยั คือ                   
1) ปัจจยัดา้นภูมิหลงัไดแ้ก่ อาย ุเช่ือชาติ รายได ้สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาของ
ผูป้กครอง วฒันธรรมของครอบครัว บุคลิกภาพ ศาสนา 2) ปัจจยัดา้นคุณสมบติัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
ความสามารถทางวิชาการ ผลการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ภาพลกัษณ์ของตนเอง 
ความสามารถพิเศษ ความสามารถอ่ืนๆ ความตอ้งการผลประโยชน์ 3) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ การวางแผนอาชีพ เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ และเง่ือนไขทางวฒันธรรม 4) ปัจจยัดา้น
คุณสมบติัระดบัมธัยมปลาย ไดแ้ก่ ส่วนประกอบทางสังคม ผลการปฏิบติังาน อนัดบัท่ีในชั้นเรียน
และคุณภาพของหลกัสูตรท่ีไดเ้รียน การช่วยเหลือทางการเงินหรือทุนการศึกษา 5) ปัจจยัดา้นการ
ปฏิบติัของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ การรับนิสิตหรือปฏิเสธท่ีจะรับนิสิต ระบบโควตา(รับตรง) การ
ช่วยเหลือทางการเงินทุนการศึกษา 6) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม 
ขนาดของมหาวิทยาลยั หลกัสูตร บรรยากาศของสถานท่ี และ 7) อิทธิพลรอบขา้งและการใชส่ื้อ 
ไดแ้ก่ ผูป้กครอง การส่งเสริมของสังคม ผูใ้ห้คาํแนะนาํ เป็นตน้นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มของ
บุคคลก็มีส่วนสาํคญัในการกระตุน้ให้บุคคลเลือกปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงเกิดจากความชอบ 
ไม่ชอบ หรือการถูกชกัจูงจากกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มสังคมอ่ืน อีกทั้งเกิดจากแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ
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จิตใจของนกัศึกษา เช่น สถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษาเรียนฟรี ให้ทุนการศึกษา มีความเขา้ใจ
ในความตอ้งการของนกัศึกษา เป็นตน้ 

 
2.1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยดึงดูดของนักศึกษา กบัการตัดสินใจเลอืกศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
เหตุจูงใจในการกาํหนดจุดหมายปลายทาง หรือ ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) ในท่ีน้ีหมายถึง

แรงจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นเหตุจูงใจในการกาํหนดจุดหมายปลายทาง และตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของสถานท่ี 
ท่ีจะดึงดูดให้นักศึกษาเลือกเดินทางไปศึกษาเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของนกัศึกษาซ่ึงมีองคป์ระกอบอยู ่4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) จุดมุ่งหมาย (Goal) คือส่ิงท่ีผูก้ระทาํตอ้งการให้
เกิดข้ึนจากการกระทาํ 2) ความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมา (Believe Orientation) คือ ความคิด ความรู้ ซ่ึง
ผูก้ระทาํจะเลือกแบบของการกระทาํให้สอดคลอ้งกบัความเช่ือของเขา 3) ปทสัถานของค่านิยม 
(Value Standards) หมายถึง ส่ิงท่ีผูก้ระทาํไดรั้บมาจากความเช่ือ ทศันคติ ซ่ึงเป็นเกณฑก์ารตดัสินใจ
ว่าดีหรือไม่ดี ค่านิยมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ผูก้ระทาํจะกระทาํไปตามค่านิยมท่ีเช่ือถือได ้และ  
4) นิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี (Habits and Customs) คือรูปแบบการแสดงออกท่ีผูก้ระทาํ
ได้รับการกระตุ้นให้แสดงออกเป็นรูปแบบท่ีแน่นอนและมีการยอมรับ (Reeder, 1971) มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) จุดมุ่งหมาย (Goal) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา 
ไพฑูรย ์ลินลารัตน์ (2526) ไดอ้ธิบายความหมายของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาไว้

วา่ คือ จุดมุ่งหมายท่ีพยายามไปใหถึ้งเป็นส่ิงท่ีหวงัไวใ้นอนาคต เป็นเคร่ืองบอกทิศทางใหผู้ท้าํงาน
อยา่งหน่ึงพยายามไปใหถึ้งจุดนั้น  เปรียบเสมือนผูก้าํหนดทิศทาง จุดมุ่งหมายทางการศึกษาจึงเป็น
การกาํหนดทิศทางของกิจกรรมทางการศึกษาให้ไดด้งัท่ีพึงประสงคไ์ว ้ จุดมุ่งหมายจึงเป็นส่ิงท่ีมี
ค่าท่ีนกัศึกษาตอ้งการ ทาํให้นกัศึกษามีความพยายามท่ีจะทาํเพื่อไดรั้บส่ิงนั้น นกัศึกษาท่ีมีระบบ
การศึกษาดีจะเป็นผูท่ี้มีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการเรียนเช่น 1) เพื่อให้ไดป้ริญญาเป็นท่ี
ยอมรับของครอบครัวและสังคม 2) เพื่อจะไดท้าํงานท่ีตอ้งการ 3) เพื่อตอ้งมีวุฒิเพิ่มข้ึน 4) เพื่อ
พฒันาความรู้ใหม่ และ 5) เพื่อตอ้งการนาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

งานวิจยัของ Galotti and Mark (1994) มีการนาํเสนอปัจจยัจุดมุ่งหมาย ว่า นกัเรียน
กวา่สองลา้นคน ครอบครัว และโรงเรียน ตอ้งใชเ้วลาและประสบการณ์ต่างๆในการตดัสินใจทุกปี 
และใช้เวลาในการค้นคว้าข้อมูลมากกว่า 50 ชั่งโมง เพื่อกําหนดจุดมุ่งหมายในการเลือก
สถานศึกษา และใช้จ่ายเงินกว่า 1,500 เหรียญสหรัฐในการเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อกําหนด
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จุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อ การตดัสินใจทั้งหลายน้ีเก่ียวขอ้งไปยงัครอบครัว เพื่อน และการ
วางแผนอาชีพในอนาคต นอกจากน้ีทางเลือกสุดทา้ยของนกัเรียน วดัทางออ้มไดจ้ากโอกาสในการ
ทาํงาน ความเป็นไปได้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าทั้ งน้ีเพื่อการพฒันาสติปัญญา หรือ
สถานภาพสังคม สรุปได้ว่า ตวับ่งช้ีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสําคญัในบริบทของ
ประเทศไทย สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจดัช่วงชั้นทางสังคมของ Horton and Hunt (1984) 
ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ีหลกัไดแ้ก่ อาชีพ การศึกษา สภาพสังคมและเศรษฐกิจ และรายไดข้อง
ครอบครัว ซ่ึงตวับ่งช้ีน้ีเป็นสาเหตุของการตดัสินใจเลือกสถานศึกษาของแต่ละบุคคล 

งานวิจยัของ พุทธิพงษ์ สุวรรณมนตรี (2549) ได้ศึกษาถึงแรงจูงใจในการเลือก
หลกัสูตร MBA กรณีศึกษา หลกัสูตร MBA มหาวิทยาลยัรังสิต ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์
ระหว่างเพศกบัแรงจูงใจในการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีแรงจูงใจในดา้นความมุ่งหวงั
ของตวัเองในระดบัมาก ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศกบัแรงจูงใจในการศึกษาต่อ พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีอายุต่างกนัจะมีแรงจูงใจในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างจะมีแรงจูงใจในระดบั
มาก ความสมัพนัธ์ระหว่างคณะท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีกบัแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
พบวา่มีแรงจูงใจในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั โดยทุกกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในระดบัมาก  

งานวิจยัของธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ และสมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ (2551) ไดศึ้กษาถึง
พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการตดัสินใจ
เขา้ศึกษาต่อมหาวิทยาลยัรังสิตประจาํปีการศึกษา 2551 ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 
เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเขา้ร่วมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอาย ุ18 ปี 
โดยมีภูมิลาํเนาของสถานศึกษาในระดบัมธัยมปลายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รองลงมาคือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง สาํหรับผูป้กครองของนกัศึกษานั้นโดยรวม
เป็นบิดาและมารดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัและขา้ราชการ มีรายไดโ้ดยรวมต่อครอบครัวต่อ
เดือน 10,000-30,000 บาท และนักศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการสอบคดัเลือกโดยตรงของทาง
มหาวิทยาลยั นักศึกษามีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการรับสมคัรนักศึกษาของมหาวิทยาลยั
รังสิตจากเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั รองลงมาคือ ส่ือบุคคลและส่ิงพิมพ ์ 

งานวิจยัของ วิลาวลัย ์เปล่ียมสะอาด (2551) ไดศึ้กษาถึงแรงจูงใจของนกัศึกษาต่อ
การเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ซ่ึง
ผลการศึกษาวิจยัพบว่าแรงจูงใจสูงสุดของนกัศึกษาในการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร
นานาชาติ ดา้นทศันคติ คือ ตอ้งการแลกเปล่ียนวฒันธรรม ดา้นสถานท่ีคือ ความสะดวกในการหา
ท่ีพกัอาศยั ส่วนดา้นการศึกษา คือ สาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา และ
ค่าใชจ่้ายในการศึกษามีความเหมาะสม 



37 

จากการศึกษาทฤษฎีความตอ้งการท่ีแสวงหาของ McClelland (อา้งถึงใน รังสรรค ์
ประเสริฐศรี, 2548) ไดน้าํเสนอทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความตอ้งการของมนุษยโ์ดยมุ่งท่ีความปารถนา
ทฤษฎีน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงความเขา้ใจของการจูงใจซ่ึงมีรูปแบบการจูงใจอยู่บนความตอ้งการ
พื้นฐาน 3 ประการ 1) ความตอ้งการความสาํเร็จ (Need for Achievement) เป็นความตอ้งการท่ีจะ
ทาํส่ิงต่างๆ ให้เต็มท่ีและดีท่ีสุดเพื่อความสาํเร็จ จากการวิจยัของ แมคเคลแลนด์พบว่าบุคคลท่ี
ตอ้งการความสาํเร็จสูงจะมีลกัษณะชอบการแข่งขนั ชอบงานท่ีทา้ทาย และตอ้งการไดรั้บขอ้มูล
ป้อนกลบัเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความชาํนาญในการวางแผน มีความรับผดิชอบสูง และ
กลา้ท่ีจะเผชิญกบัความลม้เหลว 2) ความตอ้งการความผกูพนั (Need for Affiliation) เป็นความ
ตอ้งการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มตอ้งการสมัพนัธ์ภาพท่ีดีต่อบุคคล
อ่ืน บุคคลท่ีตอ้งการความผกูพนัสูงจะชอบสานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขนั 
โดยจะพยายามสร้าง และรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น 3) ความตอ้งการอาํนาจ (Need for 
Power) เป็นความตอ้งการอาํนาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น บุคคลท่ีมีความตอ้งการอาํนาจสูงจะ
แสวงหาวิถีทางเพื่อทาํใหต้นมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ตอ้งการใหผู้อ่ื้นยอมรับและยกยอ่ง ตอ้งการ
ความเป็นผูน้าํ ตอ้งการทาํงานให้เหนือกว่าบุคคลอ่ืน และจะกงัวลเร่ืองอาํนาจมากกว่าการทาํงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงบุคคลมีการพฒันาส่ิงเหล่าน้ีข้ึน โดยเป็นผลจากประสบการณ์ของชีวิต หรือ 
เป็นทฤษฎีซ่ึงเสนอแนะว่าความตอ้งการท่ีแสวงหาการเรียนรู้โดยอาศยัชีวิตและการท่ีบุคคลมุ่งท่ี
ความตอ้งการเฉพาะอย่างมากกว่าความตอ้งการอ่ืนๆ ดงันั้นความตอ้งการเพื่อความสาํเร็จ (Need 
for Achievement) จึงเป็นความปรารถนาท่ีจะบรรลุเป้าหมายซ่ึงมีลกัษณะทา้ทายและยอดเยี่ยม 
ความตอ้งการเพื่อความผกูพนั (Need for Affiliation) เป็นความปารถนาท่ีจะกาํหนดความผกูพนั
ส่วนตวักบับุคคลอ่ืน ส่วนความตอ้งการอาํนาจ (Need for Power) เป็นความปารถนาท่ีจะมีอิทธิพล
หรือควบคุมบุคคลอ่ืน 

Galatt (1962) ไดก้ล่าวถึงทฤษฏีการตดัสินใจว่า เป็นทฤษฏีท่ีแสดงถึงกระบวนการ
ในการตดัสินใจ เร่ิมจากจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค ์เม่ือบุคคลมีวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการทาํการ
ตดัสินใจบุคคลนั้นประสงคท่ี์จะไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศ โดยจะรวบรวมขอ้สารสนเทศให้เขา้กบั
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจ จากนั้นบุคคลจะพิจารณาความเป็นไปได ้สําหรับการทาํนายผลท่ี
เกิดข้ึน อาจจะข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จของประสบการณ์ในอดีตและระดบัความปรารถนาของบุคคล
นั้น โดยการทาํนายผลจะมีประสิทธิภาพกต่็อเม่ือขอ้มูลท่ีรวบรวมไดแ้ละนํ้ าหนกัในการคาดคะเน
อยา่งเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ลาํดบัขั้นของค่านิยม โดยบุคคลตอ้งตั้งคาํถามว่าค่านิยมสูงสุดคือ
อะไร เพื่อการตดัสินใจท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน และขั้นสุดทา้ยคือ การประเมินผลและการตดัสินใจคร้ัง
น้ี โดยบุคคลจะทาํการสาํรวจเพ่ือให้ไดข้อ้มูลใหม่ในการตดัสินใจคร้ังต่อไปโดยสรุปแลว้ ทฤษฏี
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การตดัสินใจเป็นทฤษฎีท่ีแสดงถึงวงจรกระบวนการตดัสินใจประกอบดว้ย 1) จุดมุ่งหมาย           
2) ขอ้มูลสารสนเทศ 3) ความเป็นไปได ้4) ความเป็นไปไดข้องผลท่ีไดรั้บ และ 5) ความน่าจะเป็น
ของผลท่ีไดรั้บ 

สอดคลอ้งกบั Covey (2007) ท่ีกล่าวว่า การตั้งเป้าหมายของตนเองหรือการเร่ิมตน้
จุดมุ่งหมายในใจเป็นการเร่ิมตน้ดว้ยความเขา้ใจตนเองอย่างชดัเจนก่อน ตอ้งรู้ว่ากาํลงัจะไปทาง
ไหน เพื่อจะไดเ้ขา้ใจว่าเรากาํลงัอยูจุ่ดไหนในขณะน้ี และค่อยๆ ขยบัไปสู่ทิศทางท่ีถูกตอ้งดว้ยการ
เร่ิมตน้มองกรอบความคิดเก่ียวกบจุดมุ่งหมายสุดทา้ยในชีวิตและกาํหนดเป้าหมายในใจอย่าง
ชดัเจน ขดัแยง้กบัส่ิงท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งสาํคญัท่ีสุด โดยทุกวนัท่ีผา่นไปจะตอ้งมีส่วนร่วมในการทาํให้
เขา้ใกลเ้ป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นใจ อุปนิสยัการเร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการ
ท่ีจะทาํใหชี้วิตดาํเนินไปอยา่งมีความหมาย 

งานวิจยัของ กุสุมา ล่านุย้, อจัฉรา สัปปพนัธ์ และศุภศิริ หงส์ฤทธิพนัธ์ุ (2553) ได้
ศึกษาความตอ้งการในการศึกษาต่อของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใน 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
มีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จาํนวน 
492 คน พบว่า นกัเรียนตอ้งการศึกษาต่อจาํนวนร้อยละ 96.75 และมีความประสงคจ์ะศึกษาต่อใน
สายสามญัและศาสนาท่ีสุดร้อยละ 54.83 ส่วนคนท่ีไม่ต้องการศึกษาต่อ มีสาเหตุมาจาก การ
ตอ้งการหางานทาํมากท่ีสุด ร้อยละ 43.75 

งานวิจยัของ ณรงคศ์กัด์ิ จนัทร์นวล (2546) ไดแ้บ่งเป้าหมายตามลกัษณะความ
สนใจส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 1) เป้าหมายส่วนตวั (Personal Goals) หมายถึง เป้าหมายท่ีบุคคลตอ้งการ
ประสบความสาํเร็จในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต ซ่ึงอาจแบ่งออกไดเ้ป็น เป้าหมาย
ทางดา้นครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม เป้าหมายเก่ียวกบัครอบครัว เช่น แต่งงานภายใน 1 ปี 
เป้าหมายทางเศรษฐกิจเช่น การสมคัรทุนการศึกษา หรือการออมเงิน เป้าหมายทางดา้นสังคมเช่น 
ทาํความรู้จกักบัเพื่อนใหม่ 2) เป้าหมายทางวิชาชีพ (Professional Goals) หมายถึง เป้าหมายท่ี
เก่ียวกบัการประกอบ อาชีพในปัจจุบนั หรืออาชีพท่ีตอ้งการประสบความสาํเร็จในอนาคต หรือ
เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เช่น การเรียนจบดว้ยคะแนนเกียรตินิยม 3) เป้าหมายการพฒันา
ความกา้วหนา้ (Mental Goals) หมายถึง เป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาตนเองใหมี้ความเจริญงอกงาม
กาวหนา้ในอาชีพ มีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หรือการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่ิงท่ียงัขาดเพ่ือนาํมาใชง้าน ใน
การประกอบอาชีพ การเรียน เช่นการเรียนการฝึกพูดในท่ีชุมชน การอ่านหนังสือเพื่อแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม 4) เป้าหมายทางดา้นร่างกาย (Physical Goals) หมายถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันา
ร่างกายให้แข็งแรง หน้าตาสดใส มีรูปร่างและบุคลิกท่ีดี ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและ
นนัทนาการ และ 5) เป้าหมายทางจิตวิญญาณ (Spirit Goals)   
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Locke and Latham (1990) ไดอ้ธิบายทฤษฎีการตั้งเป้าหมายว่า มนุษยแ์สวงหา
ความสุขสบายหรือรางวลั และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีทาํให้เกิดความเจ็บปวดหรือเป็นทุกข์ เช่น บาง
สถานการณ์บุคคลจะไม่แสดงความอยากไดร้างวลัออกมาใหเ้ห็น หรือยอมรับความเจบ็ปวดแทนท่ี
จะหลีกหนี เพราะบุคคลมีความมุ่งหวงั (Intention) หรือมีเป้าหมาย (Goal) บางอยา่งอยู ่ดงันั้น ส่ิง
ท่ีกาํหนดพฤติกรรมมนุษย ์น่าจะไดแ้ก่รางวลัหรือส่ิงท่ีมีคุณค่ากบัเป้าหมายสาํหรับรางวลัซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีบุคคลเห็นว่ามีค่าและอยากไดน้ั้น เป็นส่ิงท่ีเก่ียวพนักบัอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึกซ่ึง
แปรเปล่ียนตามสถานการณ์ ส่วนเป้าหมายนั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวงัท่ีมีทิศทางท่ีแน่นอน 
บุคคลคนหน่ึงอาจมีเป้าหมายหลายอย่างได ้และเม่ือเป็นเช่นนั้นเป้าหมายบางอย่างจะมิไดเ้ป็น
ตวักาํหนดพฤติกรรม ถา้หากว่ามี การขดัแยง้ระหว่างเป้าหมายท่ีมีอยู่ นอกจากน้ีสถานการณ์และ
ความสามารถส่วนบุคคลกมี็ส่วนกาํหนดพฤติกรรมของบุคคลดว้ย (สุพิณ เกชาคุปต,์ 2536) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.7  ทฤษฎีการกาํหนดเป้าหมาย 
แหล่งทีม่า:  Landy, 1989: 404. 
 

Latham and Saari (1979) ไดอ้ธิบายเง่ือนไขท่ีจาํเป็น 2 เง่ือนไข ท่ีจะทาํให้การ
ปฏิบติังานประสบความสําเร็จ นั้นคือ ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งผูกพนักบัเป้าหมายและแหล่งอาํนวย
ประโยชน์ซ่ึงช่วยใหเ้ป้าหมายประสบความสาํเร็จ ถา้ผูป้ฏิบติังานไม่มองเห็นค่าของส่ิงท่ีเขาทาํแลว้ 
การปฏิบติังานของเขาจะทาํได้ไม่ดีพอ และถา้ผูป้ฏิบติังานถูกกระตุน้เพื่อทาํงานให้ถึงระดับ
เป้าหมาย แต่ทางดา้นการจดัการไม่สามารถจดัหาเคร่ืองมือท่ีจาํ เป็นต่อการฝึกอบรมหรือการ
สนบัสนุนแลว้ เป้าหมายจะประสบผลสาํเร็จไดย้าก (Latham and Saari, 1979) 

เงิน 

การผกูพนัต่อ
เป้าหมาย /การ

ยอมรับในเป้าหมาย 

การมีส่วนร่วม 

- แนวทางการปฏิบติั      
- ความตั้งใจ                   
- ความพยายาม               
- วธีิการ 

ความชดัเจนของเป้าหมาย 

ผลการปฏิบติังาน 

ความสามารถ 

ขอ้มูล
ยอ้นกลบั 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เชิดศกัด์ิ โฆวาสินธ์ุ (2523) ไดจ้าํแนกจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาไว ้4 ระดบัดงัน้ี 1) จุดมุ่งหมายทัว่ไปเป็นจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งกวา้งๆ  ครอบคลุม
ลกัษณะของบุคคลตามท่ีสังคมตอ้งการ หรือความตอ้งการของประเทศท่ีตอ้งการให้บุคคล มี
พฤติกรรมเป็นอย่างไร หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นนโยบายการจดัการศึกษาของชาติ ซ่ึงก็คือปรัชญา
การศึกษานัน่เอง จุดมุ่งหมายทัว่ไปในการจดัการศึกษาของชาติปัจจุบนั ก็คือ "การศึกษาเพื่อชีวิต
และสังคม" 2) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เป็นจุดมุ่งหมายท่ีแคบกว่าจุดมุ่งหมายทัว่ไป  จุดมุ่งหมาย
ระดบัน้ีจะช้ีเฉพาะลงไปในระดบัต่างๆ เช่น ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา เป็นตน้  
ลกัษณะของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรน้ีจะเป็นเป้าหมายท่ีกวา้งและ ครอบคลุมพฤติกรรมตามท่ี
สังคมตอ้งการและสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายทัว่ไป พฤติกรรมต่างๆ เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้
เน่ืองมาจากการผสมผสานกนัของรายวิชาต่างๆ ท่ีให้ผูเ้รียนได ้เรียนรู้ และผูเ้รียนจะบรรลุตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษา ซ่ึงต้องใช้เวลานาน  ตัวอย่างเช่น จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มธัยมศึกษา พุทธศกัราช 2521 เขียนไวว้่า ใหผู้เ้รียนไดค้น้พบและพฒันาความสามารถ ความถนดั
และความสนใจของตนเอง 3) จุดมุ่งหมายเฉพาะรายวิชาหรือจุดมุ่งหมายกลุ่มประสบการณ์ เป็น
จุดมุ่งหมายท่ีระบุพฤติกรรมท่ีต้องการให้มีข้ึนโดยจาํกัดอยู่ในขอบเขตของเน้ือหาสาระ ของ
รายวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์  พฤติกรรมท่ีตอ้งการระดบัน้ีจะแตกต่างกนัตามลกัษณะ ของเน้ือหา
แต่ละรายวิชา จุดมุ่งหมายระดบัน้ีมีความหมายกวา้งและตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรผูเ้รียนถึงจะ
บรรลุพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมาย พฤติกรรมเหล่าน้ีจะตอ้งสอดคลอ้ง กบัพฤติกรรมท่ีกาํหนดไวใ้น
หลกัสูตร หรือเป็นส่ือทาํให้เกิดพฤติกรรมท่ีซับซ้อนในหลกัสูตร ได้ อย่างไรก็ตามพฤติกรรม
เหล่าน้ีก็ยงัคลุมเครือไม่เฉพาะเจาะจง เช่น “มีทกัษะในการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์” 4) 
จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนเป็นจุดมุ่งหมายท่ีแยกย่อยมาจากจุดมุ่งหมายเฉพาะรายวิชา มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงในขอบเขตเน้ือหาเฉพาะอยา่ง ผูเ้รียนสามารถบรรลุผลไดใ้นช่วงเวลาอนัสั้น   

งานวิจยัของ วรารัตน์ บุญณสะ (2550) ท่ีไดด้ดัแปลงตวัช้ีแบบวดัเป้าหมายส่วน
บุคคลจากงานวิจยัของลอ็ค และลาธามในปี 1990 แลว้นาํมาออกแบบตวัช้ีวดัเป้าหมายส่วนบุคคล
ว่า มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) การตั้งเป้าหมายทางความมีอิสระในการทาํงาน (Professional 
Autonomy) หมายถึง คุณลกัษณะของบุคคลในการแสดงออกดา้นความคิด การกระทาํอยา่งเป็น
อิสระในขอบเขตของตนเองความสามารถในการทาํงาน ดว้ยความสุขมุรอบคอบตามวิชาชีพของ
ตนโดยไม่ตอ้งพึ่งพาบุคคลอ่ืนในการทาํงานและสามารถตดัสินใจ ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็น
อิสระเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทาํงานโดยปราศจากการตรวจสอบ หรือควบคุมอย่างใกลชิ้ด  
2) การตั้งเป้าหมายทางดา้นความตอ้งการดา้นรายได ้(Sufficient Wage) หมายถึง ความตอ้งการทีมี
ต่อผลตอบแทน หรือค่าจา้งท่ีตนไดรั้บรวมถึงความพยายามแสวงหารายไดเ้พิ่มเพื่อใหเ้พียงพอกบั
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ความตอ้งการในการใชจ่้าย และเกบ็ออม 3) การตั้งเป้าหมายทางดา้นความตอ้งการดา้นการใชเ้วลา
ว่าง (Time Off) หมายถึง ความรู้สึกสมดุลของระยะเวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน และช่วงเวลาท่ีไดรั้บ
การผ่อนคลายจากความรับผิดชอบ และความเครียดในงาน มีความเป็นส่วนตวั เช่น การใชเ้วลา
พกัผ่อนทาํกิจกรรมนอกเหนือจากงาน หรือท่องเท่ียว 4) การตั้งเป้าหมายทางดา้นความตอ้งการ
ดาํเนินชีวิตดา้นครอบครัว (Family Life) หมายถึง ความรู้สึก และคาดหวงัในเร่ืองการดาํเนินชีวิต
ครอบครัวทั้งในปัจจุบนั และอนาคต ท่ีตอ้งการมีครอบครัวท่ีอบอุ่น สามารถปฏิบติักิจกรรม หรือ
หนา้ท่ีต่างๆ ในครอบครัวไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ ทาํงาน 5) การตั้งเป้าหมายทางดา้นความ
มัน่คงทางอาชีพ (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกมัน่คงต่ออาชีพ และการทาํงานในปัจจุบนั รู้สึก
วา่ตนเองมีค่าต่อหน่วยงาน สามารถเช่ือมัน่ไดว้า่หาก ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถและผลงาน
ไดม้าตรฐานก็จะสามารถปฏิบติังานไดต้ลอดไปโดยไม่ถูกเลิกจา้ง 6) การไดรั้บการยอมรับจาก
ผูร่้วมงาน (Recognition) ความตอ้งการในการทาํงานร่วมกนัไดรั้บ ความยอมรับนบัถือ ให้เกียรติ
จากเพ่ือนร่วมงาน และสามารถแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังาน เม่ือเป็นขอ้เสนอแนะท่ีดีควร
ไดรั้บ คาํชมเชย และมีความไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั 7) การตั้งเป้าหมายทางดา้นความ
ตอ้งการความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Development) หมายถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บแผนงานต่างๆ
ของหน่วยงาน มีการวางแผนเพื่อความตอ้งการในการแสวงหาความรู้และโอกาสในการพฒันา
ความรู้ความสามรถเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อความกาวหนา้ของการทาํงาน
ในอนาคตของแต่ละบุคคล 8) การไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้งาน (Trust Between Supervisor) 
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อลกัษณะการบริหารงานท่ีมีความยุติธรรม การมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูบ้งัคบับญัชา จากวิธีการบงัคบับญัชาของหัวหน้าและการดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เอาใจใส่ต่อ 
สวสัดิภาพ และความกา้วหนา้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

สอดคลอ้งกบัทฤษฏีการกระทาํทางสังคมท่ีไดอ้ธิบายแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัหรือ
สาเหตุท่ีมีต่อการกระทาํทางสังคม ในการกระทาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคลหลายคน แต่
ละบุคคลจะมีจุดมุ่งหมายในการตดัสินใจกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงแตกต่างกนั โดยการตดัสินใจนั้นจะ
ข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายของบุคคล หรือเหตุผลพื้นฐานท่ีผูต้ดัสินใจคิดว่าสอดคลอ้งกนั เหตุผลบาง
ประการอาจจะต่อต้านการตัดสินใจ ผูต้ ัดสินใจจึงตระหนักดีถึงนํ้ าหนักของเหตุผลท่ีนํามา
ตดัสินใจว่ามีความแตกต่างกนั เหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจอาจจะเป็นเพียงเหตุผลเพียงประการ
หน่ึงหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระทาํทั้งหมด ทั้งน้ีกลุ่มปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสามารถ
เปล่ียนแปลงได ้ในบางกรณีการกระทาํทางสังคมอาจจะมีทางเลือกสองทางหรือสามทางในการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ ผูต้ดัสินใจอาจจะเลือกทางเลือกโดยเฉพาะท่ีต่างกนัไปแต่ละคน
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และเหตุผลในการตดัสินใจสามารถมองเห็นไดจ้ากทางเลือกท่ีถูกเลือกแลว้ (สมศรี เพชรโชติ, 
2538)  

ดงันั้นการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงของมนุษยแ์ละเหตุผลดงักล่าวมิไดจ้าํกดัอยู่เพียง
ปัจจยัเพียงประการเดียวแต่จะประกอบดว้ยปัจจยัหลายประการซ่ึงจะเป็นส่ิงสนับสนุนในการ
ตดัสินใจ ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล (จิราวลัย ์มนต์กนัภยั, 2533) 
สอดคลอ้งกบั Bradshow (1975) ไดก้ล่าวว่าในสถาบนัอุดมศึกษาใดๆ ก็ตาม มีความแตกต่างกนั
อย่างมากระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีต่างกนั ซ่ึงสําคญัเหมือนกบัความแตกต่างระหว่างตวั
นกัศึกษาเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Feldman and Newcomb (1970: 59) ท่ีพบว่านกัศึกษา
ในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของจุดมุ่งหมาย
และ แนวทางในการเรียน อนัเน่ืองจากความแตกต่างในเน้ือหาวิชาและหลกัสูตร 

งานวิจยัของ จินตนา สายทองคาํ (2539) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัดา้นตวันกัศึกษา 
เศรษฐกิจและสงัคมและสภาพแวดลอ้มของสถาบนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อใน
ระดบันาฏศิลป์ชั้นสูงของวิทยาลยันาฏศิลป์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาต่อ
และไม่ศึกษาต่อของนกัศึกษาประกอบดว้ยปัจจยัทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ ตวันกัศึกษา เศรษฐกิจสงัคม และ
สภาพแวดลอ้มของสถาบนัจาํนวน 6 องคป์ระกอบ คือความผกูพนักบักลุ่มเพื่อน ความถนดัในการ
เรียนวิชาชีพดา้นนาฏศิลป์ดนตรี การศึกษาสถาบนัอ่ืนตามกลุ่มเพื่อน การสนบัสนุนจากผูป้กครอง
และค่าใชจ่้ายในการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนดา้นนาฏศิลป์ดนตรี และความมัน่ใจในการ
ประกอบอาชีพดา้นนาฏศิลป์ดนตรี ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ศึกษาต่อมีปัจจยัประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
สาํคญั คือ ความไม่พึงพอใจในการเรียนดา้นนาฏศิลป์ดนตรีการศึกษาต่อสถาบนัอ่ืนตามกลุ่มเพื่อน 

จากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปประเด็นความสัมพนัธ์ของ
จุดมุ่งหมายของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดว้่าการตดัสินใจนั้น
จะข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายของบุคคล ดงันั้นจุดมุ่งหมายของนักศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจึงมี
ปัจจยัท่ีสามารถสรุปได้ดังน้ี 1) จุดมุ่งหมายส่วนตวั คือเป้าหมายท่ีบุคคลตอ้งการประสบ
ความสาํเร็จในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต เช่น การท่ีนกัศึกษาลงทุนในหลายปัจจยั
เพื่อความพยายามให้สําเร็จการศึกษา ซ่ึงถือได้ว่าประสบความสําเร็จในชีวิตระดับหน่ึง 2) 
จุดมุ่งหมายทางวิชาชีพ คือ เป้าหมายท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพในปัจจุบนั หรืออาชีพท่ีตอ้งการ
ประสบความสาํเร็จในอนาคต หรือเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เช่น การเรียนจบดว้ยคะแนน
เกียรตินิยม 3) จุดมุ่งหมายการพฒันาความกา้วหนา้ คือ เป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาตนเองใหมี้ความ
เจริญงอกงามกา้วหนา้ในอาชีพ มีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 4) จุดมุ่งหมายทางดา้นร่างกาย คือ เป้าหมาย
ท่ีตอ้งการพฒันาร่างกายให้แข็งแรง หน้าตาสดใส มีรูปร่างและบุคลิกท่ีดี ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
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สุขภาพ เป็นตน้ และ 5) จุดมุ่งหมายทางจิตวิญญาณ (Spirit Goals) คือเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันา
ตนเองให้มีความเจริญงอกงามทางดา้นจิตใจ การท่ีบุคคลไดท้าํให้สังคมหรือบุคคลรอบของได้
เห็นวา่ตนเองวา่เป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถจะเป็นแรงบนัดาลใจสาํคญัของชีวิต 

2) ความเช่ือ (Belief Orientation) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา 
Rokeach (1988) ไดอ้ธิบายความหมายของความเช่ือว่า หมายถึง ความคิดใดๆ ท่ี

เป็นไปได ้หรือแน่ใจเก่ียวกบัการมีอยู ่การเป็นอยู ่ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรทาํหรือไม่ควรทาํ ทั้งน้ีเป็นปัจจยั
ท่ีทาํใหค้นแสดงพฤติกรรมตามความเช่ือนั้น 

Horton and Hunt (1984) ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ของความเช่ือกบัเหตุผลของ
การตดัสินใจ  ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 1) ความมัน่คงและรายได ้คือ ถา้บิดามารดา               
มีรายได้สูง สถานภาพสังคมก็จะอยู่ในระดับสูง และเป็นการสนับสนุนให้บุตรมีโอกาสท่ีจะ
ประสบความสาํเร็จในชีวิตไดม้ากกว่าท่ีบิดาและมารดามีอยู่ 2) อาชีพท่ีสังคมยกย่องก็มีโอกาส
ไดรั้บตาํแหน่งสูง โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจดัช่วงชั้นทางสังคมพบว่าอาชีพท่ีดี
ย่อมข้ึนอยู่กบัทรัพยสิ์นของบิดามารดา และ 3) การศึกษาผูไ้ดรั้บการศึกษาสูงยอมมีฐานะทาง
สังคมท่ีแตกต่างจากผูท่ี้ไดรั้บการศึกษานอ้ย เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีโอกาสดาํรงตาํแหน่งสูง
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ในขณะท่ีผูท่ี้ไดรั้บการศึกษานอ้ยจะประกอบอาชีพท่ีอยูใ่น ระดบัตํ่า จาก
ทฤษฎีดงักล่าว พบว่าการจดัช่วงชั้นทางสังคม เป็นระบบท่ีบุคคลในสังคมถูกประเมินให้อยู่ใน
ระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั โดยพิจารณาจากความไม่เท่าเทียมในเร่ืองสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
และแบบแผนชีวิตในสังคม ความสะดวกสบายและอาํนาจ ดงันั้น ตวัช้ีวดั ทางสังคมท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
อาชีพ การศึกษา และรายได ้ช่วงชั้นทางสังคมสามารถจาํแนกใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบ
ชีวิต (Life Style) ของบุคคลในแต่ละช่วงชั้นไดอ้ยา่งชดัเจน รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 รูปแบบชีวิตของบุคคลในช่วงชั้นทางสงัคมท่ีแตกต่างกนั 
 
รูปแบบชีวิต ช่วงช้ันสูง ช่วงช้ันกลาง ช่วงช้ันตํา่ 

การพกัผอ่นในเทศกาล
สาํคญั 

เรือสาํราญ กลุ่มทวัร์โดยสาร กลบัไปเยีย่มญาติท่ี
ต่างจงัหวดั 

สถานท่ีสาํคญัรูปแบบชีวิต สโมสรตาม
ต่างจงัหวดั 

ศนูยต่์างๆสาํหรับ
ประชาชน 

สวนสาธารณะ 

กิจกรรมนนัทนาการ เล่นกอลฟ์ เล่นทอยกอง เล่นหมากรุก 
วธีิการดูแลตวัเองใหมี้
สุขภาพดี 

เขา้บริการสปา รับประทานอาหารเสริม รับประทานยาทัว่ไป 

พิธีการท่ีจดัในวนัเกษียณ จดังานเล้ียงอยา่ง
หรูหรา 

จดังานเป็นกลุ่ม ด่ืมเบียร์กบัเพ่ือน 

ท่ีพกัอาศยัหลงัจากเกษียณ คอนโดมีเนียม ชุมชนผูเ้กษียณอายงุาน อาศยักบับุตรหลาน 
ของขวญัท่ีมอบใหก้บั
หลานอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี 

เงิน ของเล่น คุกก้ีและพาย 

ของขวญัท่ีมอบใหก้บั
หลานท่ีมีอายมุากกวา่ 18 ปี 

เชค็เงินสดหรือ
รถยนต ์

เส้ือผา้ คุกก้ีและพาย 

 
แหล่งทีม่า:  Horton and Hunt, 1984. 
 

จากตารางดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคคลท่ีอยู่ในช่วงชั้นทางสังคมท่ีต่างกนัจะมี
รูปแบบ ของชีวิตท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นบุคคลท่ีตอ้งการเล่ือนช่วงชั้นทางสังคมจึงมีความตอ้งการ
จาํเป็นท่ีจะมีอาชีพ มีความมัน่คงของรายได ้และการศึกษาในระดบัท่ีสูงกว่าท่ีตนมีอยูแ่ต่เดิม จาก
ทฤษฎีการจดัช่วงชั้นทางสงัคม สามารถสรุปเป็นโมเดล ตามรายละเอียดดงัภาพท่ี 2.8 
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ภาพที ่2.8  กรอบแนวคิดทฤษฏีการจดัช่วงชั้นทางสงัคม 

แหล่งทีม่า:  Horton and Hunt, 1984. 
 

จากการศึกษาทฤษฎีความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน(Self-Efficacy Theory) 
ทฤษฎีความสามารถตนเองเป็นทฤษฎีท่ี Albert Bandura นกัจิตวิทยาชาวแคนาดา ไดพ้ฒันามาจาก 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Learning Theory) สาเหตุของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตาม
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ Bandura นั้น Bandura มีความเช่ือว่า
พฤติกรรมของคนเรานั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มแต่
เพียงอยา่งเดียว หากแต่ว่าจะตอ้งมีปัจจยัส่วนบุคคลร่วมดว้ย และการร่วมของปัจจยัส่วนบุคคลนั้น
จะตอ้งร่วมกนัในลกัษณะท่ีกาํหนดซ่ึงกนัและกนั (Reciprocal Determinism) กบัปัจจยัทางดา้น 
พฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มทฤษฎีความสามารถตนเอง ประกอบดว้ย 1) การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง (Perceived Self-Efficacy) ซ่ึง Bandura ไดใ้หค้วามหมายว่า เป็นการตดัสินความสามารถ
ตนเองวา่ สามารถทาํงานในระดบัใด หรือความเช่ือของบุคคลเก่ียวกบั ความสามารถในการกระทาํ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิต ความเช่ือในความสามารถตนเองพิจารณาจาก
ความรู้สึก ความคิด การจูงใจและพฤติกรรม 2) ความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการปฏิบติั (Outcome 
Expectation) หมายถึง ความเช่ือท่ีบุคคลประเมินค่าพฤติกรรมเฉพาะอยา่งท่ีปฏิบติัอนัจะนาํไปสู่
ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไวเ้ป็นการคาดหวงัในส่ิงท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากพฤติกรรมท่ีไดก้ระทาํ 

งานวิจยัของ วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2542) กล่าวว่าการรับรู้ความสามารถในตนจะ
เป็นตวักาํหนดตวัหน่ึงว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมมีแบบแผนในการคิดและมีการตอบสนองดา้น
อารมณ์อย่างไร เม่ืออยู่ในสภาพการณ์ท่ีตอ้งใชค้วามพยายามสูงการรับรู้ความสามารถในตน จึง
เป็นตวักาํหนดในเร่ืองต่อไปน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะทาํแน่นอน มีแนวโนม้ท่ีจะไม่ทาํมีแนวโนม้ท่ีจะไม่
ทาํมีแนวโน้มท่ีจะไม่ทาํแน่นอนความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง  ความคาดหวงัต่อ
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการกระทาํสูง-ตํ่า ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจยั ดงัน้ี  1) กระบวนการรู้การคิด
(Cognitive Process) การรับรู้ความสามารถในตนมีผลกระทบต่อแบบแผนการคิดท่ีสามารถ 
ส่งเสริมหรือบัน่ทอนผลการปฏิบติังานไดบุ้คคลจะตีความสถานการณ์และคาดการณ์ในอนาคต

ความมัน่คงและรายได ้

อาชีพ 

การศึกษา 

สถานภาพทางสังคม 
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อย่างไรก็ข้ึนอยู่กับว่าเขามีความเช่ือในความสามารถในตนเองอย่างไร คนท่ีเช่ือว่าตนเองมี
ความสามารถสูงจะมองสถานการณ์ท่ีเขาพบว่าเป็นโอกาส เขาจะมองภาพความสาํเร็จและให ้เป็น
ส่ิงท่ีนาํทางการกระทาํของเขา ส่วนคนท่ีตดัสินวา่ตนเองดอ้ยความสามารถจะตีความสถานการณ์ท่ี
ไม่แน่นอนว่าเป็นความเส่ียงและมีแนวโน้มจะมองเห็นภาพความลม้เหลวอยู่ในอนาคตการคิด
ในทางลบของผูท่ี้รู้สึกว่าตนดอ้ยความสามารถจะทาํลายแรงจูงใจในตนเองและทาํลายผลการ
ปฏิบัติงานด้วย  เพราะเป็นการยากท่ีบุคคลจะประสบความสําเร็จถ้าย ังมีความสงสัยใน
ความสามารถของตนเองอยู ่ 2) กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) ความสามารถท่ีจะจูงใจ
ตนเอง จะมีพื้นฐานมาจากกระบวนการคิดขณะท่ีคิดสถานการณ์ในอนาคตจะทาํให้เกิดแรงจูงใจ
และการกระทาํของตนเองไดก้ล่าวคือ ส่ิงท่ีคิดเอาไวล่้วงหนา้จะถูกเปล่ียนใหเ้ป็นส่ิงจูงใจและการ
กระทาํ ซ่ึงจะถูกควบคุมดว้ยกระบวนการกาํกบัตนเอง แรงจูงใจส่วนใหญ่ของมนุษยเ์กิดจากการ
คิดและความเช่ือในความสามารถของตน จะมีบทบาทสาํคญัในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานของแรงจูงใจ 
บุคคลท่ีรับรู้ความสามารถในตนเองและตั้งเป้าหมายไวสู้งจะมีแรงจูงใจในการกระทาํและจะ
ปฏิบติังานไดดี้กวา่คนท่ีสงสยัในความสามารถของตนเอง 3) กระบวนการดา้นความรู้สึก การรับรู้
ความสามารถในตนสามารถมีผลกระทบต่อประสบการณ์ทางอารมณ์โดยผา่นการควบคุมตนเอง
ทางดา้นความคิดการกระทาํ และความรู้สึกในดา้นการคิดความเช่ือในความสามารถของตนมี
อิทธิพลต่อความสนใจและการตีความเหตุการณ์ในชีวิตท่ีอาจใหค้วามรู้สึกในทางบวกหรือทางลบ
ไดแ้ละมีผลต่อการรับรู้ว่าตนมีความสามารถท่ีจะควบคุมความคิดทางลบท่ีเกิดข้ึนไดห้รือไม่ดว้ย 
ในดา้นการกระทาํการรับรู้ความสามารถในตนเองจะจดัการกบัสภาวะทางอารมณ์โดยการส่งเสริม
การกระทาํท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอารมณ์ได ้
ส่วนดา้นความรู้สึกจะเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ว่าตนสามารถทาํใหส้ภาวะทางอารมณ์ของตนท่ีไม่ดี ดี
ข้ึนไดห้รือไม่และ 4) กระบวนการเลือก บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะหลีกเล่ียงกิจกรรม และสภาพการณ์
ท่ีเขาเช่ือว่ายากเกินความสามารถของเขาและบุคคลจะกระทาํกิจกรรมและเลือกส่ิงแวดลอ้มท่ีเขา
แน่ใจว่ามีความสามารถท่ีจะจดัการไดผู้ท่ี้มีการรับรู้ความสามารถในตนเองสูงจะเลือกกิจกรรมท่ี
ยิง่มีความทา้ทาย 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2539) ไดส้รุปแหล่งท่ีมาของ
การรับรู้ความสามารถในตนตามแนวคิดของ Evans (1978) ว่าเกิดจากแหล่งท่ีสาํคญัต่อไปน้ี 1) 
การประสบความสาํเร็จจากการกระทาํ (Enactive Mastery Experience) การประสบความสาํเร็จใน
การกระทาํน้ีเป็นแหล่งท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดเพราะเป็นประสบการณ์ความสําเร็จท่ีแท่จริงของ
บุคคล ความสาํเร็จทาํให้ประเมินตนเองสูง สวนความลม้เหลวบ่อยๆ ทาํใหป้ระเมินความสามารถ
ของตนเองตํ่าลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ความลม้เหลวหลายคร้ังนั้นเกิดก่อนท่ีบุคคลจะรู้สึกว่าตนมี
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ความสามารถอย่างดีแลว้ 2) การสังเกตตวัแบบ (Vicarious Experience) การท่ีเห็นบุคคลอ่ืนท่ี
คลา้ยคลึงกบัตนประสบความสาํเร็จกส็ามารถเพ่ิมการรับรู้ความสามารถในตนไดคื้อ บุคคลจะเห็น
ว่าตนก็มีความสามารถท่ีจะกระทาํกิจกรรมในทาํนองเดียวกนันั้นไดส้าํเร็จเช่นเดียวกนั และการท่ี
สังเกตผูอ่ื้น ท่ีเห็นว่ามีความสามารถใกลเ้คียงกบัตนลม้เหลวทั้งๆ ท่ีเขาไดพ้ยายามมากแลว้ก็จะทาํ
ใหก้ารตดัสินความสามารถในตนตํ่าลงได ้ 3) การพดูชกัจูง (Verbal Persuasion) การพดูชกัจูงเป็น
วิธีการ ท่ีใช้กนัอย่างแพรหลาย ท่ีจะทาํให้บุคคลเช่ือว่าเขามีความสามารถท่ีจะกระทาํกิจกรรม
ต่างๆ ให้สาํเร็จไดก้ารพูดชกัจูงท่ีไดผ้ลมากข้ึนจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดก้ารพูดชกัจูงในเร่ืองท่ี 
ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงอาจจะทาํลายความรู้สึกของตนมีความสามารถได ้และทาํใหผู้ช้กัจูง
ไม่ไดรั้บความเช่ือถือ และ 4) สภาวะทางกายและอารมณ์ (Physiological and Affective State) 
บุคคลมกัใชข้อ้มูลทางกายและอารมณ์ในการสรุปประเมินความสามารถในตนเช่น การต่ืนเตน้
มากเกินไปทาํให้ทาํกิจกรรมไดไ้ม่ดีบุคคลจะคาดการณ์ว่าตนทาํไดส้าํเร็จ เม่ือภาวะทางกายปกติ 
ไม่เครียดหรือเหน่ือย 

งานวิจยัของ วนิช บรรจง และคณะ (2514) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ดงัน้ี 1) การจูงใจ การเรียนรู้ตอ้งมีมูลเหตุจูงใจ ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะ
เรียน  การจูงใจอาจทาํไดโ้ดยการใหร้างวลัและลงโทษ  การใหค้ะแนน การยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น  
ความสาํเร็จในการงาน การรู้จุดมุ่งหมายของการเรียน 2) ตวัครู ตอ้งเป็นคนดีในทุกๆ ดา้น ควรเป็น
ผูท่ี้รักในวิชาท่ีตนสอนและตอ้งปลูกฝังความรักความสนใจและความเขา้ใจในตวัเด็ก สนใจผูเ้รียน 
นอกจากน้ีตอ้งรู้จกัใชก้ลยทุธ์ของการสอนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของลกัษณะวิชา 
ตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้ให้ทนัสมยั และทนัต่อเหตุการณ์ 3) ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางครอบครัว และ
ทางโรงเรียนโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางโรงเรียนมีผลต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก เช่น สภาพของ
หอ้งเรียนท่ีน่าอยูน่่าอาศยั อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบับทเรียน 4) อุปกรณ์การศึกษา
หรือเคร่ืองมือท่ีครูนาํมาประกอบการสอน ช่วยให้ครูสามารถถ่ายทอดขอ้เทจ็จริง ทกัษะต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี และจะช่วยให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ประสาทสัมผสัหลายทางช่วยเร้าความ สนใจแก่ผูเ้รียน 
ตลอดจนทาํให้ผูเ้รียนมีความตั้งใจเรียน ไม่เบ่ือหน่ายและรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 5) วินยั เป็นเคร่ืองมือช่วยให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัดว้ยความเรียบร้อย และมีความสุข
ช่วยใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นไปอยา่งเรียบร้อย ซ่ึงจะส่งผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 6) การ
วดัและการประเมินผลการศึกษา จะช่วยให้เห็นความกา้วหน้าของผูเ้รียนไดอ้ย่างแจ่มชดั ทาํให้
สามารถปรับปรุงผลการเรียนทั้งรายบุคคลและส่วนรวมไดเ้ป็นอย่างดี กล่าวไดว้่านักเรียนเป็น
องค์ประกอบท่ีสําคญัองค์แระกอบแรกของการเรียนรู้ การเรียนรู้นั้ นเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในตวั
นกัเรียน นกัเรียนเป็นผูท่ี้รู้ดว้ยตนเอง พบเอง เห็นเอง และเปล่ียนประสบการณ์และพฤติกรรมดว้น
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ตนเอง นอกจากน้ีในการเรียนรู้ยงัตอ้งพิจารณาองค์ประกอบดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพราะมนุษยเ์รามีความแตกต่างกนัทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความถนดั ความ
แตกต่างทั้ง 5 ดา้นน้ี เป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้โดยตรง อนัจะเป็นผลใหม้นุษยเ์รา
มีการรับรู้ไดแ้ตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพยพ์รรณ นพวงศ ์ณ อยธุยา (2543) กล่าวถึงมูลเหตุท่ี
จูงใจในการศึกษาวา่ เหตุจูงใจในการศึกษาของบุคคลในแต่ละระดบั จะแตกต่างกนัออกไปตามวยั
ฐานะและโอกาส ซ่ึงในวยัเด็กส่วนใหญ่จะเรียน เพราะพ่อแม่ให้เรียน หรือเรียนตามเพื่อน ถา้เป็น
วยัรุ่นตอนปลาย หรือวยัท่ีกาํลงักา้วเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ คือ กลุ่มอายรุะหว่าง 16-25 ปีก็อาจจะมี
ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัการเรียนไปอีกแบบหน่ึง เพราะผูท่ี้อยูใ่นวยัน้ี จะเร่ิมมองเห็นแนวทางชีวิต
ของตน ซ่ึงสามารถศึกษาไดจ้ากบุคคลรอบขา้งบางคนอาจจะตอ้งเร่ิมมีความรับผิดชอบเก่ียวกบั
ภาระของครอบครัวจากครอบครัวของตนเอง ครอบครัวของเพ่ือน ญาติพี่นอ้งหรือผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ด 
อ่ืนๆ ความคิดเก่ียวกบัการเรียนนั้น อาจจะเร่ิมหันเขา้สู่ผลไดท้างเศรษฐกิจ เช่น การเลือกเรียนใน
คณะ สาขา ท่ีสามารถหางานทาํไดง่้าย มีรายไดดี้ ไม่ตอ้งทาํงานหนกั และท่ีสาํคญัจะตอ้งเป็นงานท่ี
ตนมีใจรักในงานท่ีทาํและชอบท่ีจะทาํงานนั้นดว้ย เป็นตน้ บางคร้ังการเลือกเรียนในสาขาวิชา
ต่างๆ ของเด็กวยัรุ่นนั้น มกัข้ึนอยูก่บัค่านิยมของพ่อแม่ พี่นอ้ง และเพื่อนๆ เพราะการอบรมเล้ียงดู
บุตรหลานในสังคมไทยนั้น ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้บุตรหลานไดส้ามารถท่ีจะตดัสินใจ ไดด้ว้ย
ตนเอง พอ่แม่ และญาติพี่นอ้งบางคนท่ีมีค่านิยมแบบเก่าๆ วา่การเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
ท่ีจะทาํใหบุ้ตรหลานของตน ไดมี้โอกาสไดท้าํงานท่ีดีๆ มีเงินเดือนประจาํสูงๆ ไดมี้โอกาสเป็นเจา้
คนนายคนเป็นท่ีเชิดหนา้ชูตาของพอ่แม่และวงศต์ระกลู โดยมิไดค้าํนึงถึงความสามารถของผูเ้รียน 
ในเร่ืองของการสนบัสนุนของครอบครัวน้ี ครอบครัวใดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มกัจะพยายามส่ง
เสียบุตรหลาน ใหไ้ดเ้รียน ถึงระดบัท่ีสูงเท่าท่ีสติปัญญาจะเอ้ืออาํนวยใหส้ามารถเรียนไดซ่ึ้งอาจจะ
เรียนจนถึงระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก ส่วนครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ก็ไม่สามารถ
ท่ีจะส่งบุตรหลานให้ได้เรียนถึงระดับอุดมศึกษาได้ก็จาํเป็นต้องให้ออกไปประกอบอาชีพ
ช่วยเหลือครอบครัวก่อน และเม่ือมีโอกาสในภายหนา้ อีกทั้งยงัมีความสนใจจึงจะกลบัเขา้มาศึกษา
ต่อใหม่ ในการเขา้ศึกษาของกลุ่มหลงัน้ี มกัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มแรก กล่าวคือ คน
กลุ่มหลงัน้ี มกัจะเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนใหค้วามสนใจและและเพ่ือเพิ่มพนูวิทยฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจดว้ย 
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นอกจากน้ีงานวิจยัของ เจือจนัทร์ จงสถิตอยู่ (2524) กล่าวถึงสาเหตุของการจูงใจ
ในการศึกษาว่าข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 1) สภาพสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนั   
2) ทุนทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษามากหรือนอ้ยกว่ากนั 3) คุณภาพของการจดัการการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั 4) สถานท่ีตั้งของการศึกษาท่ีอยูใ่นส่วนกลางหรือภูมิภาค 5) ความมีช่ือเสียงของสถานศึกษาท่ี
แตกต่างกนั 

จากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปประเด็นความสัมพนัธ์ของ
ความเช่ือกบัการตดัสินใจของนกัศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ปัจจุบนัความเช่ือมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของบุคคล ทั้งน้ีอาจเกิดจากการจูงใจ การชกัจูง เช่น เช่ือว่าหากจบการศึกษาและไดรั้บใบ
ปริญญาจะไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูจากสงัคม เป็นตน้ ซ่ึงความสมัพนัธ์ของความเช่ือกบัการตดัสินใจ
ของนักศึกษาสามารถแบ่งไดเ้ป็นปัจจยั 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) เกิดจากการคิดหรือการการรับรู้
ความสามารถท่ีตนมีเป็นความเช่ือท่ีเกิดจากความมัน่ในตนเองสูงว่าจะสามารถกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดไดด้ว้ยตนเอง 2) การจูงใจ เป็นการชกัจูงจากบุคคลรอบขา้งท่ีมีอิทธิพลทางความคิด สามารถ
โนม้นา้วใหบุ้คคลปฏิบติัทางใดทางหน่ึง 3) การรับรู้ความรู้สึก เป็นการจดัการสภาวะทางอารมณ์
โดยการส่งเสริมการกระทาํท่ีบุคคลมีความรู้สึกในทางท่ีจะประสบความสาํเร็จได ้

3) มาตรฐานและค่านิยม (Value Standards) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา 
Rush (1992) กล่าวว่า ค่านิยมเป็นแรงจูงใจอนัสําคญัท่ีมีต่อจุดมุ่งหมายในชีวิต

จุดมุ่งหมายใดของชีวิตไดม้าแลว้คุม้ค่า เราจะกล่าวว่าจุดมุ่งหมายนั้นมีค่านิยมสูง ถา้จุดมุ่งหมายใด
ไดม้าแลว้ไม่คุม้ค่า จุดมุ่งหายนั้นมีค่านิยมในระดบัตํ่า ส่ิงใดท่ีบุคคลพยายามหลีกเล่ียง แสดงว่า 
บุคคลนั้นมีค่านิยมท่ีไม่ดีหรือมีค่านิยมในทางลบต่อส่ิงนั้น ค่านิยมจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม 

พงศ ์หรดาล (2540: 66) กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา 
เพราะมนุษย ์มีความตอ้งการ ซ่ึงทาํให้เกิดความไม่สมดุลทางร่างกายและจิตใจก่อให้เกิดแรงขบั 
หรือแรงจูงใจ ท่ีจะทาํให้เกิดพฤติกรรมและการกระทาํไปสู่เป้าหมายท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการนั้นๆ เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองแรงขบัหรือแรงจูงใจก็จะลดพลงัลงทาํให้เกิดความ
พึงพอใจในการทาํงาน ดงัภาพท่ี 2.9 
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  ตวับุคคล 
      พฤติกรรม 

 
 
                

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
 
ภาพที ่2.9  แสดงองคป์ระกอบของแรงจูงใจ 
แหล่งทีม่า:  พงศ ์หรดาล, 2540. 

 
งานวิจยัของ จิราภรณ์ ภู่เทศ (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ค่านิยมเก่ียวกบัการศึกษาของ

ไทย พบว่า ค่านิยมเก่ียวกบัการศึกษาท่ีปรากฏทั้งในสํานวนไทยและในข่าวหนงัสือพิมพ ์ไดแ้ก่ 
ค่านิยมสนับสนุนการศึกษา โดยค่านิยมท่ีปรากฏในสํานวน สะทอ้นแนวคิดเก่ียวกับการให้
การศึกษาตั้งแต่เยาวว์ยั ส่งเสริมให้ผูช้ายเรียนหนังสือมากกว่าผูห้ญิง และให้ศึกษาหาความรู้ไว้
มากๆ แมเ้ป็นเร่ืองท่ีบางคร้ังเห็นว่าไม่สาํคญั ส่วนข่าวในหนงัสือพิมพก์็สะทอ้นค่านิยมสนบัสนุน
การศึกษาแต่มีรูปแบบการสนับสนุนแตกต่าง จากท่ีปรากฏในสํานวน กล่าวคือ มีการปฏิรูป
การศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการอ่าน และ
สนับสนุนทุนการศึกษาค่านิยมเก่ียวกับการศึกษาท่ีปรากฏในสํานวน แต่ไม่ปรากฏ ในข่าว
หนงัสือพิมพ ์ไดแ้ก่ ความรู้หรือการศึกษาเปรียบเหมือนทรัพย ์และการศึกษาหรือการเรียนรู้ตอ้งมี
ครูค่านิยมเก่ียวกบัการศึกษาท่ีปรากฏในข่าวหนังสือพิมพแ์ต่ไม่ปรากฏในสํานวน ไดแ้ก่ ตอ้ง
ประสบความสาํเร็จดา้นการเรียน โดยมีรายละเอียดคือ มีการแข่งขนัดา้นการเรียน นิยมการเรียน
กวดวิชา เน้นความสําคญัของการมีวุฒิการศึกษาสูง นิยมเรียนสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาง่าย นิยม
เรียนภาษาต่างประเทศ และนิยมส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติการเปรียบเทียบ
ค่านิยมเก่ียวกบัการศึกษาในขา้งตน้พบว่า ค่านิยมเก่ียวกบัการศึกษาของไทยมีการเปล่ียนแปลง 
กล่าวคือ คนไทยใหค้วามสาํคญักบัการ ศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ใหก้ารศึกษาทั้งกบัเพศชายและเพศหญิง 
มีการแข่งขนัทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาภาษาต่างประเทศมากข้ึน 
ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากบริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต กล่าวคือ การรับ
อิทธิพลและแนวคิดจากตะวนัตก จึงส่งผลใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษา ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยท่ีีทาํใหก้ารเดินทางและติดต่อส่ือสารทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งขวาง

ความตอ้งการ แรงจูงใจ เป้าหมาย 
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ข้ึน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจจากแบบพึ่งพามาเป็นการเปิดการคา้เสรี จึงมีการแข่งขนัสูง 
ส่งผลให้สังคมไทยสนบัสนุนการศึกษามากข้ึนและหลากหลายรูปแบบยิ่งข้ึน เน่ืองจากความคิด
ท่ีวา่การศึกษาท่ีสูงมีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในชีวิต 

จากการศึกษาทฤษฎีการตดัสินใจ (Decision Making Theory) เจอร์เลท็ (1983 อา้ง
ถึงใน ทิพยม์าศ ทองมณี, 2530) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการตดัสินใจว่าเป็นทฤษฎีท่ีแสดงถึงวงจร
กระบวนการตดัสินใจ โดยเร่ิมจากจุดหมายหรือวตัถุประสงคแ์ละบุคคลท่ีตอ้งตดัสินใจ บุคคลนั้น
จะตอ้งการไดรั้บขอ้มูลหรือสารสนเทศ โดยบุคคลจะรวบรวมขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการตดัสินใจของตน ต่อจากนั้นจะพิจารณาขอ้มูลท่ีได้รับและพยายามนํามาประยุกต์ให้
สอดคลอ้งกบัการเลือก พิจารณาความเป็นไปไดข้องทางเลือก โดยจะมีการทาํนายผลความน่าจะ
เป็นในแต่ละลาํดบั สาํหรับการทาํนายผลนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จของประสบการณ์ในอดีต 
และความปรารถนาของบุคคลนั้น ซ่ึงการทาํนายผลมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดข้ึนอยู ่กบัขอ้มูล
ท่ีรวบรวมไดน้ั้น มีนํ้ าหนักในการคาดคะเนอย่างเหมาะสมหรือไม่สําหรับขั้นต่อไปเป็นระบบ
ค่านิยม ในขั้นน้ีระบบจะพิจารณาถึงผลท่ีพึงปรารถนา บุคคลจะเปรียบเทียบกบัผลท่ีไดรั้บจาก
ระดับขั้นของค่านิยม เช่น ถา้เลือกวิชาชีพน้ีเพื่อตอ้งการเงินมากหรือคาดได้ว่าถา้เรียนจบใน
สาขาวิชาน้ีจะมีโอกาสศึกษาต่อบุคคล จะตั้งคาํถามว่าค่านิยมสูงสุดของคืออะไร ทั้งน้ีเพื่อให้การ
ตดัสินใจเลือกเหมาะสมยิ่งข้ึน ส่วนขั้นสุดทา้ยเป็นการประเมินผลและเลือกตดัสินใจ ซ่ึงอาจเป็น
การตดัสินใจส้ินสุด หรืออาจมีการตดัสินใจท่ีจะสาํรวจขอ้มูลต่อไปก็ได ้โดยการวางแผนสาํรวจ
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลใหม่เพื่อการตดัสินใจคร้ังต่อไปซ่ึงการตดัสินใจแต่ละคร้ังอาจมีอิทธิพลครอบครัว
กลุ่มอา้งอิงต่างๆ มาเก่ียวขอ้งตามวฒันธรรมของแต่ละพื้นท่ี สรุปวงจรกระบวนการตดัสินใจของ 
เจอร์เลท็ (Gerlett) ประกอบดว้ยสาระท่ีสาํคญั ดงัน้ี 1) จุดมุ่งหมาย บุคคลตอ้งการตดัสินใจเม่ือมี
ทางเลือกอยา่งนอ้ย 2 ทาง 2) ขอ้สนเทศ บุคคลตอ้งการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทางเลือกนั้นๆ  3) 
ความเป็นไปได ้โดยจะตอ้งคน้หาความเป็นไปไดท้ั้งหมดของกิจกรรม 4) ความเป็นไปไดข้องผลท่ี
ไดรั้บโดยจะตอ้งตรวจสอบตามลาํดบัในแต่ละทางเลือก 5) ความน่าจะเป็นของผลท่ีไดรั้บ โดยการ
ทาํนายความน่าจะเป็นของแต่ละลาํดบั 6) ค่านิยม โดยการประเมินความเหมาะสมและการเลือก
ตดัสินใจ 7) การประเมินผล โดยการประเมินความเหมาะสมและการเลือกตดัสินใจ 8) การ
ตดัสินใจ มีการตดัสินใจ (ซ่ึงอาจเป็นการตดัส้ินใจส้ินสุดหรือไม่ส้ินสุดกไ็ด ้9) การตดัสินใจส้ินสุด 
และ 10) การคน้หาขอ้มูลสารสนเทศใหม่ 

สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2542) ไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบั
หนา้ท่ีของค่านิยมวา่ ค่านิยมเป็นส่ิงท่ีสาํคญั เน่ืองจากวา่ ค่านิยมท่ีมนุษยมี์อยูน่ั้น ทาํหนา้ท่ีมากมาย
หลายอยา่งท่ีเก่ียวกบัชีวิตของมนุษยท่ี์สาํคญัคือ ซ่ึงสามารถแบ่งจาํแนกไดด้งัน้ี 1) ค่านิยมทาํหนา้ท่ี
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เป็นบรรทดัฐาน หรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลกล่าวคือ ค่านิยมจะเป็นตวั
กาํหนดการแสดงออกพฤติกรรมของจะทาํหรือไม่ ค่านิยมจะเป็นตวักาํหนดการแสดงออกของ
พฤติกรรมของเราว่า บุคคลควรจะทาํหรือไม่ควรจะทาํส่ิงใด ค่านิยมจะช่วยกาํหนดจุดยืนในเร่ือง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและค่านิยมจะทาํหนา้ท่ีประเมินการปฏิบติัการต่างๆ 
ทั้งของตวับุคคลเอง และของคนอ่ืน 2) ค่านิยมทาํหน้าท่ีเป็นแบบแผนในการตดัสินใจ และการ
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ต่างๆในบางกรณีบุคคลตอ้งเจอกบัสถานการณ์บางอยา่งท่ีขดัแยง้กนั ทาํใหเ้ขาตอ้ง
เลือกทางใดทางหน่ึง เช่น การปฏิบติัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาอย่างเคร่งครัด กบัความเป็นตวั
ของตวัเอง หรือรักษาความเป็นอิสระของตวัเอง การปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตแต่ยากจน 
กบัการปฏิบติังานในท่ีไม่สุจริต แต่ทาํใหร่ํ้ารวย บุคคลจะเลือกเดินทางไหนนั้นค่านิยมมีอยูจ่ะช่วย
กาํหนดทางเลือกให้เขา 3) ค่านิยมทาํหน้าท่ีเป็นแรงจูงใจ หรือผลกัดนัของบุคคล เช่น บุคคลท่ีมี
ความนิยมชมชอบในการมีอายยุาวนาน หรือสุขภาพดี ก็จะมีแรงผลกัดนัใหอ้ยากออกกาํลงักายอยู่
เสมอ ตลอดจนมีความรอบคอบในการ ท่ีมีความนิยมเก่ียวกบัวตัถุนิยมสูง ก็จะมีความขยนัขยัแขง็ 
และเพียรพยายามในการทาํงานเพ่ือให้ไดม้าทาํงาน เพื่อเงินทอง ค่านิยมจะทาํหน้าท่ีเป็นเกณฑ ์
หรือมาตรฐาน  ในการแสดงออกของพฤติกรรม  ช่วยตัดสินใจในกรณีท่ีบุคคลได้พบกับ
สถานการณ์บางอยา่งท่ีขดัแยง้กนั และตอ้งเลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึงและค่านิยมยงัช่วยเสริมสร้าง
แรงจูงใจความสนใจ และความตั้งใจท่ีจะนาํไปสู้การแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมท่ี
ตวัเองยดึ 

นงลกัษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (2541) ไดท้าํการสังเคราะห์ตวับ่งช้ี
คุณภาพมหาวิทยาลยัในการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัของสถาบนัท่ีทาํ การจดัอนัดบัทัว่โลกจาํนวน 7 
สถาบนั ไดแ้ก่ 1) Asiaweek 2) U.S. News 3) Maclean 4) Money 5) Gourman 6) Times และ 7) 
GUG พบว่าองคป์ระกอบคุณภาพมหาวิทยาลยัท่ีใช ้ในการจดัอนัดบัแบ่งเป็น 10 ดา้น คือ 1) ความ
มีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั (Academic Reputation) 2) นิสิต (Student Body) มีองคป์ระกอบยอ่ย
คือ ความเขม้งวดในการคดัเลือกนิสิต อตัราการคงอยู ่และผลผลิต 3) อาจารย ์(Faculty Resources) 
มีองคป์ระกอบยอ่ยคือ คุณลกัษณะคุณภาพของอาจารย ์อตัราสวนนิสิตต่ออาจารย ์ขนาดชั้นเรียน 
คุณภาพการสอน และเงินเดือน อาจารย ์4) ผลผลิตดานงานวิจยั (Research Output) 5) ทรัพยากร
ทางดา้นการเงิน (Financial Resources) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีจดัสรรใหก้บันิสิต หอ้งสมุด 6) หลกัสูตร 
(Curriculum) 7) การสนบัสนุนจากศิษยเ์ก่า (Alumni Support) 8) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value 
Added) 9) การบริหารองคก์ร (Organization) และ 10) การใหบ้ริการเพื่อส่งเสริมวิชาการ 
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ผลการวิจยั พบว่า ในการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัของ Asiaweek ตวับ่งช้ีท่ีมีความ
เหมาะสม มี 5 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่สัดส่วนอาจารยท่ี์มีวุฒิปริญญาดุษฎีบณัฑิต จาํนวนบทความ ท่ีตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ จาํนวนบทความท่ีตีพิมพใ์นทวีปเอเชีย ทุนสนบัสนุนการวิจยั และ จาํนวน
หนงัสือในหอ้งสมุดต่อนิสิต นอกจากน้ีตวับ่งช้ีอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมในการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั แต่
การสังเคราะห์ตวับ่งช้ีของสถาบนัการจดัอนัอบัมหาวิทยาลยั สถาบนัอ่ืนๆ มีทั้งหมด 12 ตวับ่งช้ี 
ไดแ้ก่ ร้อยละของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาไดต้ามคาดหวงัคุณภาพของนิสิต ความสําเร็จในการ
ไดรั้บรางวลัของนิสิต ร้อยละของคณาจารยว์ฒิุปริญญาดุษฎีบณัฑิต ประสบการณ์ของอาจารยแ์ละ
ความสนใจทางวิชาการตลอดจนผลผลิตทางวิชาชีพ จาํนวนอาจารยท่ี์ได้รับรางวลัระดับชาติ 
ความสําเร็จในการรับทุนของอาจารย์ คุณภาพการสอนของอาจารย์ตามการรับรูของนิสิต 
มาตรฐานการสอนของอาจารย ์จาํนวนหนังสือในห้องสมุด ร้อยละค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัหนังสือท่ี
ทนัสมยั และคุณภาพของการบริการและทศันคติ นโยบาย การสอนและผลผลิตทางวิชาการจาก
การศึกษาขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นโมเดล รายละเอียดดงัภาพท่ี 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.10  โมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์คุณภาพของมหาวิทยาลยั 
 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ McLanahan and Sandefur (1994) ท่ีระบุว่า ครอบครัวท่ี
สมบูรณ์จะจดัหาปัจจยัพื้นฐานทางสังคมท่ีสาํคญัใหก้บันกัศึกษา ทาํใหน้กัศึกษาสมคัรเขา้เรียนใน
มหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีครอบครัวท่ีแตกแยกจะขาดการสนบัสนุนในจุดน้ี 
การศึกษาของ McDonough (1994) ยงัพบอีกว่า นิสิตท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง จะ
เลือกมหาวิทยาลยัมากกว่า 10 แห่ง ในขณะท่ีสถานภาพรองลงมา จะเลือกมหาวิทยาลยัเพียง 2-3 
แห่ง สาเหตุหน่ึงของการเลือกมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนนอ้ย เน่ืองจากค่าธรรมเนียมในการสมคัร
เขา้เรียนมหาวิทยาลยัโดยเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง อย่างไรก็ตามบางมหาวิทยาลยัมีการ
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการสมคัเรียนใหก้บันิสิตท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิ์จและสงัคมตํ่าสอดคลอ้งกบั 

ความมีช่ือเสียง 
ความเขม้งวดในการ

คดัเลือกนิสิต 
อาจารย ์

ผลผลิตดา้นการวิจยั 
ทรัพยากรดา้นการเงิน 

คุณภาพของ
มหาวทิยาลยั 
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วิจยัของ ปรีชา อินทรสัมพนัธ์ (2550) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน
วิชาชีพครู ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนวิชาชีพครู คือ ปัจจยัส่วนบุคล ได้แก่ ประเภทของโรงเรียน 
คะแนนเฉล่ียสะสม อาชีพของบิดามารดา รายไดข้องครอบครัว การศึกษาสูงสุดของบิดามารดา 
และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ คือ ความกา้วหนา้และความมนัคงในอาชีพ ความเหมาะสมกบัตวัเอง บุคคล 
และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก ความศรัทธาและความช่ืนชอบในอาชีพครู 

นอกจากน้ี งานวิจยัของ พนิดา อคัคะ (2544) ท่ีไดศึ้กษาถึงระดบัคุณภาพ
สภาพแวดลอ้มทางการศึกษา 4 ดา้นซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) สภาพแวดลอ้มดา้นการเรียนการ
สอนหมายถึง ลกัษณะสภาพหรือบรรยากาศการถ่ายทอด การไดรั้บประสบการณ์จากการเรียนการ
สอนในห้องเรียน ซ่ึงสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ สภาพแวดลอ้มทางการเรียนการ
สอน ด้านกายภาพหรือด้านรูปธรรม เช่น วสัดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี แสงสี เฟอร์นิเจอร์บริเวณ
สถานท่ีทาํกิจกรรม ฯลฯ เป็นต้น สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนด้านนามธรรม เช่น
คุณลกัษณะของผูเ้รียนกิจกรรมการเรียนการสอนและบรรยากาศในหอ้งเรียน และสภาพแวดลอ้ม
การเรียนการสอนด้านสังคม ได้แก่ สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น 
ความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน ความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษากบันักศึกษา
รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย /สถาบันด้วยการเรียนการสอนจึงมี
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ประการคือ 1) ผูส้อน ผูเ้รียน และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
ผูส้อนเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัยิ่งในการจดัการเรียนการสอนเพราะจะเป็นผูก้าํหนดบรรยากาศ
เก่ียวกบัการเรียนการสอนในแต่ละคร้ังจะให้เป็นไปในแบบใดข้ึนอยูก่บัผูส้อนคุณลกัษณะผูส้อน
จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพ 2) สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี 
หมายถึง ลกัษณะและสภาพของของอาคารสถานท่ีต่างๆ เช่น อาคารเรียน หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ 
หอ้งประชุมโรงอาหาร หอ้งสมุด หอ้งนํ้า สถานท่ีเล่นกีฬา สถานท่ีพกัผอ่น และบริเวณทั้งหมดของ
มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศึกษา และเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาทุกคน การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ในมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศึกษา จึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการอยา่งจริงจงั เพื่อให้มีบรรยากาศท่ีสด
ช่ืน ร่มเยน็ น่าอยู ่น่าอาศยั มีส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นขอ้คิดขอ้เตือนใจ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีแทรกซึมเขา้ไปใน
จิตใจของนกัศึกษาทีละนอ้ย จนในท่ีสุดจะกลายเป็นการปฏิบติัท่ีเป็นนิสัยติดตวั ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมี
อิทธิพลต่อสุขภาพอนามยัทั้งทางร่างกาย การจดัอาคารสถานท่ีและบรรยากาศของมหาวิทยาลยัให้
สวยงาม สะอาดและมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เป็นการอาํนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน ขนาด
พื้นท่ี ความเพียงพอของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการทางเทคโนโลยี ห้องสมุดสถานท่ี
ออกกาํลงักาย สถานท่ีพกัผ่อนหลงัจากการเรียน ห้องประชุม  มีความร่มร่ืนสวยงาม สะอาด     
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เป็นระเบียบ มีความปลอดภยั และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของบุคลากรต่อสภาพแวดลอ้มดา้น
อาคารสถานท่ีเป็นตน้ 3) สภาพแวดลอ้มดา้นกลุ่มเพื่อน หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยูท่างสังคมของ
กลุ่มเพื่อนท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู ่และพฒันาการดา้นการเลือกคบเพ่ือน อุดมคติในการเลือก
คู่ครองกิจกรรมสังคมในกลุ่มเพื่อน การใชเ้วลาว่างในกลุ่มเพื่อนและเทคนิคการปรับตวัให้เขา้กบั
กลุ่มเพื่อน เพราะนักศึกษาเป็นวยัท่ีมีความตอ้งการทางสังคม ตอ้งการเพื่อนสนิท ความสัมพนัธ์
ระหว่างนกัศึกษากบัครอบครัวท่ีมีนอ้ยลง โดยมีกลุ่มเพื่อนเขา้มามีบทบาทต่อนกัศึกษามากข้ึนทั้ง
ด้านทัศนคติ ทักษะ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และบุคลิกภาพของนักศึกษา คุณภาพ
สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน เช่น การคบเพ่ือนความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
การปรับตวัในกลุ่มเพื่อน และการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และ 4) สภาพแวดลอ้มดา้น
กิจกรรมนักศึกษาเป็นงานท่ีมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัสถาบนัการศึกษา ใหด้าํเนินไปดว้ยดีมีความสุข ตลอดจนเป็นการมุ่งพฒันาบุคลิกภาพ 
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผูน้ําสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 
สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาดา้นกิจกรรมนกัศึกษา มีประโยชน์โดยตรง ช่วยส่งเสริมสนบัสนุน
ให้นักศึกษา เกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติั ช่วยพฒันานักศึกษาทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาดา้นกิจกรรมของนักศึกษา เช่น ความเหมาะสมของนโยบายดา้น
กิจกรรมนกัศึกษาความหลากหลายของกิจกรรมนกัศึกษาการ มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆ 
นักศึกษางบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการจดักิจกรรมนักศึกษาความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งและคุณค่าและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมนกัศึกษา  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Astin (1993) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั 
หรือลกัษณะใดๆ กต็ามของถาบนัการศึกษา เป็นส่ิงเร้าอนัทรงศกัยภาพและมีอิทธิพลต่อการพฒันา
การศึกษา จากการศึกษาของ Astin เก่ียวกบัการพฒันานกัศึกษาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี พบว่า 
สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น คือ 1) ดา้นลกัษณะสถาบนั อนัไดแ้ก่ 
ขนาดของสถาบนั วุฒิของอาจารย ์อตัราส่วนระหว่างอาจารยก์บันิสิตงบประมาณท่ีใชใ้นการผลิต
บณัฑิต และการจดัการเร่ืองสวสัดิการแก่นิสิต 2) ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การ
จดัเน้ือหาสาระของวิชาการ วิธีการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 3) ดา้นอาจารย ์ไดแ้ก่ 
อายุ บุคลิกภาพของอาจารย ์ทกัษะ สมรรถภาพในการสอน ขวญัและกาํลงัใจการทาํงาน อตัรา
เงินเดือน และทศันคติต่อการเป็นอาจารย ์4) ดา้นกลุ่มเพื่อน ไดแ้ก่ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
นิสัยส่วนตวั และความสามารถทางการเรียน และ 5) ความเก่ียวพนัของนิสิต ไดแ้ก่ การท่ีนิสิตเขา้
ไปใชเ้วลาในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้ไดป้ระโยชน์จากส่ิงนั้นจริง เช่น การเก่ียวพนักบัอาจารย ์การ
เก่ียวพนักบัเพื่อนและการเก่ียวพนักบักิจกรรม จากการศึกษาของ Astin พบว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพล
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โดยตรงต่อนักศึกษา ท่ีทาํให้นักศึกษามีแนวโน้มในการเปล่ียนแปลงค่านิยม พฤติกรรม และ
แผนการศึกษา สาํหรับค่านิยม ทศันคติและความเขา้ใจตนเอง และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของกลุ่มเพื่อน มีอิทธิพลต่อการพฒันาการของนิสิตมากกว่าความสามารถ เช่ือชาติ และศาสนา 
ส่วนลกัษณะพฤติกรรมของอาจารย ์มีอิทธิพลต่อการพฒันาการของนกัศึกษา โดยเฉพาะลกัษณะ
ของอาจารยท่ี์เป็นนกัวิจยัจะมีอิทธิพลทางลบ แต่อาจารยท่ี์มีลกัษณะเนน้นกัศึกษาเป็นสาํคญัจะมี
อิทธิพลในทางบวก แต่สองลกัษณะน้ีไม่มีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากอาจารยไ์ดแ้ก่ 
คะแนนเฉล่ีย ระดบัของความตั้งใจ การจบดว้ยคะแนนเกียรตินิยม การศึกษาต่อในระดบัสูง และ
ความพึงพอใจในอาชีพ ถึงแมว้่าลกัษณะของสถาบนัจะมีอิทธิพลต่อนักศึกษาแต่เม่ือนาํลกัษณะ
ของอาจารยก์ลุ่มเพื่อนมาพิจารณาร่วมดว้ย พบวา่ลกัษณะของสถาบนัมีอิทธิพลนอ้ยลง จากแนวคิด
ดงักล่าวสามารถสรุปเป็นโมเดล ตามรายละเอียดดงัภาพท่ี 2.10 

 
 

  
 
 

 
 
ภาพที ่2.11  กรอบแนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั 
แหล่งทีม่า:  Astin, 1993. 

 
งานวิจยัของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538)ไดก้าํหนดปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อแรง

ดึงดูดของนกัศึกษาไวด้งัน้ี 1) ปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคล ในดา้นความคิดและ
การแสดงออก ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยท่ีปัจจัยภายในประกอบไปด้วย                  
(1) ความจาํเป็น ความตอ้งการ ความปรารถนา (2) แรงจูงใจ เม่ือบุคคลเกิดปัญหาทางการหรือใน
จิตใจข้ึนเขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น (3) บุคลิกภาพ เป็นลกัษณะนิสัย
โดยรวมของบุคคลท่ีพฒันาข้ึนมาจาก ความคิด ความเช่ือ อุปนิสัย และส่ิงจูงใจต่างๆ (4) ทศันคติ 
เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคล (5) การรับรู้ เป็น
กระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระทาํของบุคคลอ่ืน (6) การเรียนรู้ เป็น
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการรับรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็น
การเปล่ียนแปลงและคงอยู่ในระยะท่ีค่อนขา้งยาวนาน 2) ปัจจยัภายนอก ปัจจยัท่ีเกิดจาก

ลกัษณะของมหาวทิยาลยั 
หลกัสูตรและการเรียนการสอน 

อาจารย ์
กลุ่มเพื่อน 

ความเก่ียวพนัของนิสิต 

สภาพแวดล้อม     
ของมหาวทิยาลยั 
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ส่ิงแวดลอ้มรอบตวับุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของบุคคล โดยปัจจยัภายนอก
แบ่งออกเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ (1) สภาพเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีกาํหนดอาํนาจ
การตดัสินใจ (2) ครอบครัว การเล้ียงดูในสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้บุคคลมีความ
แตกต่างกนั (3) สังคม เพื่อการยอมรับเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสังคม เรียกว่า กระบวนขดัเกลาทาง
สังคม ประกอบดว้ยรูปแบบการดาํรงชีวิต ค่านิยมของสังคม และความเช่ือ (4) วฒันธรรม เป็นวิถี
การดาํเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือว่าดีงามและยอมรับการปฏิบติั (5) สภาพแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มทัว่ไป เช่นพื้นท่ี ดงันั้น ลกัษณะของมหาวิทยาลยัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 
และหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัมีความสําคญัทางใจท่ีเป็นแรงกระตุน้ให้นกัศึกษาตดัสินใจเลือก
หรือไม่เลือกมหาวิทยาลยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Shmanske (2002) ท่ีระบุว่าผลกระทบท่ี
ตามมาจากการท่ีจาํนวนผูส้มคัรลดลงและไม่เป็นไปตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ไดก้าํหนดได ้ทาํใหผู้บ้ริหารของมหาวิทยาลยัตอ้งประสบกบัปัญหาในการใหบ้ริการทางการศึกษา
ท่ีลดลง ดงันั้นคณะหรือภาควิชาต่างๆ จึงตอ้งแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรให้มี
ผูส้นใจสมคัรเรียนเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีปัญหาดงักล่าวเกิดจากสาเหตุหลายประการ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นได้
จากทางเลือกท่ีดึงดูดใหมี้ผูส้นใจสมคัรเรียนระดบับณัฑิตศึกษาเพิ่มมากข้ึน  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Galotti and Mart (1994) ซ่ึงไดศึ้กษากระบวนการ
ตดัสินใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั โดยการศึกษาในคร้ังน้ีทาํการสาํรวจนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จาํนวน 322 คน เก็บขอ้มูลในสามระยะ คือ เมษายน 1991 ตุลาคม 1991 และเมษายน 
1992 ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อศึกษาว่าในระยะเวลา 3 ระดบัน้ี ตวัแปรใดท่ีใช้
ในการพิจารณาศึกษาต่อของนักเรียนมีความแตกต่างกนั โดยศึกษาเกณฑ์ท่ีนักเรียนใช้ในการ
ตดัสินใจศึกษาต่อท่ีประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คือ 1) ตวัแปรดา้นวิชาการ มีองคป์ระกอบคือ ความทา้
ทายทางวิชาการ คุณสมบติัในการเขา้ศึกษา หลกัสูตรท่ีเปิดสอน คุณภาพของคณาจารย ์สาขาวิชา 
เอกสารท่ีเปิดสอน ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั นโยบายของคณะ ความสาํคญัของบณัฑิตท่ี
สาํเร็จการศึกษา ประเภทของมหาวิทยาลยั 2) ตวัแปรดา้นสถาบนัมีองคป์ระกอบ คือ สภาพเป็นอยู่
ของมหาวิทยาลยั บรรยากาศโดยรอบ ขนาดชั้นเรียน ลกัษณะหอพกัของมหาวิทยาลยั กิจกรรม
พิเศษในมหาวิทยาลยั ท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั ส่ิงอาํนวยความสะดวก และลกัษณะทางกายภาพของ
มหาวิทยาลยั (อยูใ่นชนบทหรือในเมือง) และขนาดของมหาวิทยาลยั  3) ตวัแปรทางดา้นการเงิน มี
องคป์ระกอบคือ ระยะทางจากบา้นถึงมหาวิทยาลยั คาํแนะนาํจากผูป้กครอง และเพื่อน และการ
พิจารณาของเพ่ือนท่ีโรงเรียนผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีนักเรียนใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ
เลือกมหาวิทยาลยั เม่ือทาํการสาํรวจ 3 ระยะ ตวัแปรท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดแ้ก่ 1) ตวัแปรดา้น
วิชาการ โดยมีองคป์ระกอบท่ีเปล่ียนแปลง คือ คุณสมบติัในการรับเขา้ศึกษา และหลกัสูตรท่ีเปิด
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สอน 2) ตวัแปรดา้นสถาบนัโดยมีองคป์ระกอบท่ีเปล่ียนแปลงคือ บรรยากาศในมหาวิทยาลยั และ
ขนาดของชั้นเรียน 3) ตวัแปรดา้นการเงินโดยมีองคป์รกอบท่ีเปล่ียนแปลงคือ เงินทุนสนบัสนุน 
สาํหรับตวัแปรท่ีไม่เปล่ียนแปลงคือ ตวัแปรส่วนบุคคลและสังคม 

งานวิจยัของ อนนัต ์เลาหทวีกลู (2544) ท่ีระบุวา่ สถานท่ีในสถาบนัอุดมศึกษาไวว้่า
อาคารสถานท่ีสะอาด มีระเบียบถูกหลัก และสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยย่อมแสดงถึง 
ความสามารถทางการบริหารสถาบนัทางการศึกษาในการหาทรัพยากรในดา้นการอาํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่การเรียนการสอน การคน้ควา้และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ืนๆ ดว้ย ดงันั้น 
การท่ีสถาบนัอุดมศึกษามีห้องเรียน ห้องทาํงานเพียงพอ ย่อมส่งเสริมสมรรถภาพการทาํงานของ
คนในสถาบนันั้น  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุดมศกัด์ิ มุนิกานนท ์(2540) ไดใ้ห้หลกัในการเลือก
ทาํเล ท่ีตั้งสถานศึกษาว่าควรจะไดพ้ิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ี 1) มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั
ระหวา่งท่ีดินของสถานศึกษากบัชุมชนในยา่นนั้น 2) มีความสมัพนัธ์กบัจาํนวนประชากร สามารถ
บริการทางดา้นการศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง 3) ระยะทางระหว่างบา้นกบัสถานศึกษาไม่ห่างจนเกินไป 
4) ตอ้งคาํนึงบริเวณ (Zoning) ในดา้นผงัเมืองและส่ิงแวดลอ้ม 5) ตอ้งคาํนึงถึงขนาดสถานศึกษา
เม่ือถึงจุดอ่ิมตวัสูงสุด 6) คาํนึงถึงสวนสาธารณะและบริเวณอ่ืนๆ 7) คงสภาพตน้ไมแ้ละส่ิงท่ีมีอยู่
แลว้ให้คงสภาพตามธรรมชาติ 8) ลกัษณะดินอยูใ่นสภาพดีควรปลูกตน้ไม ้9) มีการบริการดา้น
สาธารณูปโภคอยา่งเพียงพอ  

จากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปประเด็นความสัมพนัธ์ของ
มาตรฐานและค่านิยมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาไดว้่าค่านิยมเป็นแรงจูงใจอยา่งหน่ึงท่ีมี
ความสาํคญัต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปปัจจยัของมตราฐานและค่านิยมท่ีมีผล
ต่อการตดัสินในเลือกมหาวิทยาลยัของนกัศึกษาไดด้งัน้ี 1) ค่านิยมทาํหนา้ท่ีเป็นบรรทดัฐาน หรือ
มาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลกล่าวคือ ค่านิยมจะเป็นตวักาํหนดการแสดงออก
พฤติกรรม 2) ค่านิยมทาํหนา้ท่ีเป็นแบบแผนในการตดัสินใจ และการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ในบาง
กรณีบุคคลตอ้งเจอกบัสถานการณ์บางอย่างท่ีขดัแยง้กนั ทาํให้เขาตอ้งเลือกทางใดทางหน่ึง และ  
3) ค่านิยมทาํหน้าท่ีเป็นแรงจูงใจ เช่น บุคคลท่ีมีความนิยมชมชอบในการมีอายุยาวนาน หรือ
สุขภาพดี กจ็ะมีแรงใหอ้ยากออกกาํลงักายอยูเ่สมอ ตลอดจนมีความรอบคอบในการบริโภคอาหาร 
เป็นตน้  
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4) นิสยัและความเคยชิน (Habit and Customs) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา 
งานวิจยัของ ศิราภรณ์ เทพฉิม (2541) อธิบายถึงทศันคติต่อการเรียน นิสัยในการ

เรียน และวิธีการปฏิบติัตนในการเรียน ว่า มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึง
หากผูเ้รียนมีนิสยัในการเรียนดี จะมีแนวโนม้ประสบความสาํเร็จในการเรียนสูง 

Holtzman (1965) ไดใ้หค้วามเห็นว่าเหตุผลท่ีนกัเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียน
นั้น ข้ึนอยูก่บัการมีนิสัยในการเรียนท่ีดีถึงร้อยละ 33 การมีความสนใจในการเรียนร้อยละ 25 เชาว์
ปัญญาร้อยละ 15 นอกจากนั้นก็ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ส่วนนกัเรียนท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ
ในการเรียนนั้น เน่ืองจากมีนิสัยในการเรียนท่ีไม่ดีร้อยละ 25 ขาดความสนใจในการเรียนร้อยละ 
35 เช่นเดียวกบั Maddox (1965: 12) ท่ีกล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนข้ึนอยู่กับนิสัยในการเรียนท่ีดี ถึงร้อยละ 30-40 ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของ 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2530: 963) นิสยันกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน
สูงจาํนวนกวา่ร้อยละ 50 มีพฤติกรรมการเรียนท่ีเป็นลกัษณะท่ีดีของวิธีศึกษาเกือบเป็นประจาํหรือ
เกือบทุกคร้ังในเร่ืองมีความมานะ ตั้ งใจเรียน ตั้ งใจฟัง ไม่ยอมขาดเรียน รีบส่งงานส่งทัน
กาํหนดเวลา ทาํความเขา้ใจก่อนลงมือทาํงาน เตรียมอุปกรณ์การเรียนพร้อมเสมอ จดงานหรือขีด
เส้นใต ้ขอ้ความสาํคญั พยายามทาํความเขา้ใจและจาํไดดี้ แบ่งเวลาศึกษาแต่ละวิชาอยา่งทัว่ถึง จบั
ใจความสาํคญั และทบทวนในการอ่าน วางแผนดูหนงัสือเตรียมสอบ วิชาท่ีไม่ชอบก็พยายามเรียน
และทาํงานจนเสร็จ เวลาสอบอ่านคาํช้ีแจงและคาํสั่งจนเขา้ใจ วางโครงเร่ืองสั้นๆ ก่อนลงมือเขียน
ตอบ แบ่งเวลาตอนทา้ยอ่าน และตรวจคาํตอบก่อนส่งอาจารย ์นิสยันกัศึกษากลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการ
เรียนอยูใ่นระดบัสูงกวา่ผูท่ี้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าเกือบทุกขอ้  

Weinstein, Palmer and Schulte (2002) ไดเ้สนอตวัแบบสาํรวจพฤติกรรมการเรียน 
The Learning and Study Strategies Inventory ท่ีเรียกยอ่ว่า LASSI มาเป็นเคร่ืองมือในการวดั
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา โดยแบบทดสอบพฤติกรรมการเรียน LASSI นั้น สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ. 1987 เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม ขอ้มูลเก่ียวกบัจุดเด่น และจุดดอ้ยอนัจะนาํไปสู่
ความสาํเร็จในการเรียน ซ่ึงแบบทดสอบน้ีวดัลกัษณะสาํคญัของพฤติกรรมการเรียนทั้ง 10 ดา้น คือ 
1) ทศันคติในการเรียน (Attitude) 2) แรงจูงใจในการเรียน (Motivation) 3) การจดัการกบัเวลาใน
การเรียน (Time Management) 4) ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในการเรียน (Anxiety)    
5) การมีสมาธิและการเอาใจใสต่อการเรียน (Concentration) 6) กระบวนการรวบรวมขอ้มูล และ
การกระตือรือร้นในการคน้หาความรู้ (Information Processing) 7) การเลือกใจความสาํคญัและ
การจดจาํเน้ือหาท่ีสาํคญั (Selecting Main Ideas) 8) การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือ
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ในการเรียน (Study Aids) 9) การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวัในการเรียน (Self 
Testing) และ 10) ยทุธวิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ (Test Strategies) 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Perry et al. (2001: 777) ศึกษาเร่ืองการเอาใจใส่ในการ
เรียน และการเอาใจใส่ในการลงมือปฏิบติัท่ีมี ต่อความสาํเร็จในการเรียนระดบัมหาวิทยาลยัของ
นกัศึกษา : กรณีศึกษาระยะยาวพบว่า นกัเรียนมธัยมปลายท่ีมีความสามารถจาํนวนมากไม่ประสบ
ความสาํเร็จเท่าท่ีควรในการเรียนระดบัมหาวิทยาลยั เน่ืองจากพวกเขาไม่สามารถตรวจสอบและ
ปรับปรุงขอ้บกพร้องทางการเรียนของตน ตลอดจนขาดการเอาใจใส่ในการเรียน ด้วยเหตุน้ี
พฤติกรรมการเรียนจึงเป็นปัจจยัภายในท่ีสําเร็จต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในส่วนของปัจจยั
ภายนอกท่ีน่าจะเขา้มามีผลท่ีสาํเร็จต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย คือการสนบัสนุนทางสังคม ไม่
ว่าจะเป็นการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวจากเพ่ือน หรือจากมหาวิทยาลยั เพราะเป็นส่ิงท่ี
ช่วยใหบุ้คคลสามารถจดัการกบัความเครียดและ ปัญหาต่างๆ ไดดี้ทาํใหมี้ปัญหาดา้นการเรียนและ
ปัญหาจิตใจแต่เพียงเล็กนอ้ย (Dacey and Kenny, 1997: 365) การสนบัสนุนของครอบครัว
นอกจากจะทาํให้เด็กประพฤติดีแลว้ ยงัส่งผลต่อความสําเร็จทางการเรียนดว้ย  (ผ่องพรรณ เกิด
พิทกัษ ์ และคมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2543) กล่าวว่าคุณลกัษณะ ทางจิตวิทยาในครอบครัว ซ่ึง
ประกอบดว้ย บรรยากาศทางปัญญาและบรรยากาศทางอารมณ์สาํหรับบรรยากาศทางอารมณ์นั้น 
เป็นคุณลกัษณะหน้าท่ีของสภาพแวดลอ้มภายในครอบครัวท่ีบิดามารดาสร้างข้ึน เด็กท่ีประสบ
ความสําเร็จในชีวิตส่วนมากจะมาจากครอบครัวท่ีบิดามารดามีเจตคติท่ีดีต่อบุตรธิดา และมี
ความสมัพนัธ์กนั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wrenn and Larsen (1969) ท่ีไดเ้สนอว่าทกัษะในการ
เรียนและเทคนิคในการเรียนเป็นลกัษณะของพฤติกรรมแบบหน่ึงและเป็นส่วนหน่ึงของนิสัยใน
การเรียน ซ้ึงนิสัยในการเรียนเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออก หรือกระทาํ ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงของและบุคคล (Praphon Jearakul, 1976: 15) ซ่ึงลกัษณะนิสัยในการเรียนนั้นจะ
รวมไปถึง เทคนิคในการเรียน และทกัษะในการเรียนดว้ย (วิชชุดา เตียวกุล, 2529: 6) เช่นเดียวกบั 
ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ ์(2538: 1) ท่ีกล่าวว่านิสัยในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงออกอยา่ง
สมํ่าเสมอ แสดงถึงความพอใจและมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาหาความรู้ ให้บรรลุผลสําเร็จ ซ้ึงพฤติกรรม
ดงักล่าวประกอบดว้ยความตั้งใจ และเอาใจใส่ในการเรียน การวางแผนและการจดัระบบการเรียน 
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาความรู้ และพฒันาการเรียนให้ดีข้ึนเร่ือยๆ โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มี
ความคิดริเร่ิม ขยนั อดทน และมีความภาคภูมิใจในผลการเรียนของตน 

งานวิจยัของ ศาสตรา ยะป๊อก (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีส่วนกาํหนดการเลือกศึกษา
ต่อในคณะต่างๆในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กรณีศึกษา : เขต
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อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนกาํหนดการเลือกศึกษาต่อ 
แนวโน้มคณะและสถาบนัท่ีนักเรียนตอ้งการเขา้ศึกษาต่อในอนาคต และศึกษาความสําคญัของ
ปัจจยัท่ีมีส่วนกาํหนดในการเลือกศึกษาต่อเป็นอนัดบั1 ซ่ึงศึกษาจาก นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย สรุปผลการศึกษาว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ 1 ใน 3 ของนักเรียน
ทั้งหมดเลือกมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นอนัดนัหน่ึง เพราะเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมี
ช่ือเสียงในทุกดา้นมาตั้งแต่อดีต และรองลงมาคือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพราะสาเหตุท่ีสาํคญัคือ 
มีภูมิลาํเนาใกล้กับมหาวิทยาลัยและมีโอกาสในการสอบผ่านการคดัเลือกด้วยระบบโควตา
ภาคเหนือมาก และคณะท่ีนกัเรียนเลือกโดยแบ่งตามสายการเรียนไดแ้ก่ สายวิทย-์คณิต เลือก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์เป็นอนัดบัหน่ึง แพทยศาสตร์อนัดบัสองและเศรษฐศาสตร์อนัดบัสาม สายศิลป์-
คณิต เลือกคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือบริหารธุรกิจ  

Fishbein and Ajzen (1975) ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลจากผลของการ
ตดัสินใจ ว่ามาจากเจตนาของบุคคลท่ีจะกระทาํต่อส่ิงท่ีตนตอ้งการเป็นสาํคญั ตวัแปรน้ีคือ เจตนา
เชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) และเจตนาเชิงพฤติกรรมน้ีข้ึนอยูก่บัตวักาํหนดสองตวั คือ  
1) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factor) คือ เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude) โดยเป็นการพิจารณา
ของบุคคลวา่การกระทาํนั้นเป็นไปในทางบวกหรือลบ ดีหรือเลว เป็นตน และ 2) อิทธิพลในสังคม 
(Social Influence) คือบรรทดัฐานสงัคมหรือการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norms) ซ่ึงเป็น
การรับรู้ของบุคคลว่า ผูท่ี้มีความสาํคญัต่อเขาตอ้งการให้เขากระทาํหรือไม่กระทาํพฤติกรรมนั้น 
ตวัแปรต่างๆ ตามทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล มีรายละเอียด ดงัน้ี 1) พฤติกรรมเป็นการกระทาํ
ของบุคคล อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของเจตนาพฤติกรรม 2) เจตนาพฤติกรรมเป็นเจตนาของบุคคลท่ี
จะทาํหรือไม่ทาํพฤติกรรมนั้น การกาํหนด พฤติกรรมและเจตนาตอ้งมีความจาํเป็น 4 ประเด็น คือ 
การกระทาํ เป้าหมาย บริบท และเวลา 3) เจตนาต่อพฤติกรรม หมายถึง การประเมินทางบวกหรือ
ทางลบของบุคคลท่ีมีต่อการกระทาํนั้ น โดยทั่วไปถ้าบุคคลมีเจตคติทางบวกต่อการกระทาํ
พฤติกรรมนั้นมากเท่าใด บุคคลนั้นก็ควรมีเจตนาหนกัแน่นท่ีจะทาํพฤติกรรมมากข้ึนเท่านั้น หรือ
ในทางตรงขา้มถา้บุคคลมีเจตคติทางลบต่อการกระทาํพฤติกรรมมากเพียงใด บุคคลก็ควรมีเจตนา
ท่ีหนักแน่นท่ีจะไม่กระทาํพฤติกรรมมากเท่านั้น โดยสรุปแลว้ตวัแปรภายนอกท่ีส่งผลต่อการ
กระทาํของมนุษยมี์ 3 ตวัแปรคือ 1) ตวัแปรทางชีวสังคม ไดแ้ก่ อายุ เพศ อาชีพ สถานะทาง
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและการศึกษา 2) ตวัแปรเจตคติต่อเป้าหมาย ไดแ้ก่ เจตคติต่อบุคคล และ
เจตคติต่อสถาบนั และ 3) ตวัแปรลกัษณะบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ เก็บตวัหรือเปิดเผย และอาํนาจนิยม  
ดงัภาพท่ี 2.12  
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ภาพที ่2.12  ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ของ Fishbein and Ajzen  
แหล่งทีม่า:  Fishbein and Ajzen, 1975. 
 

นอกเหนือจากความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียนเฉพาะตวัของนกัศึกษาแต่ละ
คนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน จะเห็นไดว้่าการเรียนในมหาวิทยาลยัเป็นการเรียนวิชาชีพ หรือ
วิชาเฉพาะชั้นสูง ดว้ยลกัษณะของวิชาท่ีเรียนในสาขาวิชาเหล่านั้น จะทาํให้นกัเรียนมีพฤติกรรม
การเรียนหรืออุปนิสัยท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสาขาวิชาท่ีศึกษา ซ่ึง Bradshow (1975: 268-269) 
ได้กล่าวว่าในสถาบนัอุดมศึกษาใดๆ ก็ตาม มีความแตกต่างกนัอย่างมากระหว่างนักศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีต่างกนั ซ่ึงสําคญัเหมือนกบัความแตกต่างระหว่างตวันักศึกษาเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Feldman and Newcomb (1970) ท่ีพบว่านกัศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ มีอุปนิสยัความแตกต่างกนัในเร่ืองของจุดมุ่งหมายและ แนวทางในการเรียน อนั
เน่ืองจากความแตกต่างในเน้ือหาวิชาและหลกัสูตร 

งานวิจัยของ กุสุมา สารดี (2549) ได้ศึกษาปัจจัยจาํแนกการตัดสินใจศึกษาต่อ
ต่างประเทศผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) สดัส่วนของกลุ่มนกัศึกษาท่ีตดัสินใจศึกษาต่อต่างประเทศมี
ร้อยละ 25.75 และกลุ่มนกัศึกษาท่ีตดัสินใจไม่ศึกษาต่อต่างประเทศมีร้อยละ 74.25  2) ปัจจยัดา้น
ภูมิหลังการศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อต่างประเทศและไม่ศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ คณะและเกรดเฉล่ียสะสม ปัจจยัดา้นภูมิหลงัครอบครัวท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการ

ตวัแปรภาพนอก 

ตัวแปรเชิงสังคมอาย ุ
เพศอาชีพ สถานภาพ
ทางเศรษฐแ์ละสงัคม 
ศาสนา การศึกษา 

เจคติต่อเป้าหมายเจต
คติต่อบุคคล เจตคติ
ต่อสถาบนั 

ลกัษณะบุคลกิภาเกบ็
ตวั-เปิดเผย อาํนาจ
นิยม 

ความเช่ือเก่ียวกบัผลจาก
การทาํพฤติกรรม 

การประเมินผลการกระทาํ 

ความสาํคญัเชิงสมัพนัธ์  

ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่ม
อา้งอิง 

แรงจูงใจท่ีจะคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิง 

เจตนคติต่อการ
กระทาํพฤติกรรม 

เจตนาเชิง
พฤติกรรม 

ความคอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิง 

พฤติกรรม
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ตดัสินใจศึกษาต่อต่างประเทศและไม่ศึกษาต่อต่างประเทศ ไดแ้ก่ รายไดบิ้ดา รายไดม้ารดา รายได้
ผูป้กครอง การศึกษาบิดา การศึกษามารดา การศึกษาผูป้กครอง อาชีพบิดา อาชีพผูป้กครอง อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  3) ปัจจยัท่ีสามารถจาํแนกกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีการตดัสินใจศึกษาต่อ
ต่างประเทศและไม่ศึกษาต่อต่างประเทศ เม่ือพิจารณาจากฟังก์ชัน่ พบว่า ปัจจยัท่ีสามารถจาํแนก
กลุ่มได ้คือ จุดมุ่งหมาย ความคาดหวงั ความสามารถ การไดรั้บการสนับสนุน โอกาส การถูก
บงัคบั นิสัยและความเคยชิน ขอ้ผูกพนัความเช่ือ โดยสามารถจาํแนกกลุ่มของนักศึกษาท่ีมีการ
ตดัสินใจศึกษาต่อต่างประเทศและไม่ศึกษาต่อต่างประเทศไดถู้กตอ้งร้อยละ 80.80 

งานวิจยัของ Stantion-Salazar and Dornbusch (1995) สามารถอธิบายถึง
ความสําคญัของผลตอบแทนท่ีได้รับ และความพึงพอใจของบุคคล กล่าวคือ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลยั กล่าวคือ นิสิตท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูง จะสามารถจดัหาขอ้มูลสารสนเทศท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกมหาวิทยาลยั ซ่ึงขอ้มูล
สารสนเทศดงักล่าวถือเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ เป็นขอ้มูลท่ีมีความเท่ียง ถูกตอ้ง แม่นยาํ และตรงกบั
ปัญหา ดว้ยเหตุผลน้ี นิสิตท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง จึงไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศใน
การพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยได้ดีกว่านิสิตท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่ากว่า 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉวีวรรณ สุขพนัธ์ โพธาราม (2527: 131-132) ไดก้ล่าวถึงความสนใจ
ของวยัรุ่นไวด้งัน้ี 1) สนใจเร่ืองสุขภาพ 2) สนใจเร่ืองเพศ 3) สนใจการเลือกอาชีพ 4) สนใจ
สันทนาการ 5) สนใจคน้ควา้  6) สนใจสร้างนิสัยการเรียนดี 7) สนใจเร่ืองคุณสมบติัส่วนตวั        
8) สนใจเร่ืองปรัชญาชีวิต สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรีชา อินทรสัมพนัธ์ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนวิชาชีพครู ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนวิชาชีพครู คือ ปัจจยัส่วนบุคล 
ได้แก่ ประเภทของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียสะสม อาชีพของบิดามารดา รายได้ของครอบครัว 
การศึกษาสูงสุดของบิดามารดา และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ คือ ความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชีพ 
ความเหมาะสมกบัตวัเอง บุคคล และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก ความศรัทธาและความ
ช่ืนชอบในอาชีพครู  

นอกจากน้ีงานวิจยัของ สุมาลี สุวรรณภกัดี (2541) ไดศึ้กษาปัญหาการปรับตวัใน
มหาวิทยาลยัของนกัศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัพยาบาลเขตภาคใต ้พบว่า นกัศึกษามีปัญหา
ดา้นการเรียนมากท่ีสุด เช่นไม่ชอบคณะท่ีเรียน ไม่รู้วิธีเรียน ไม่มีสมาธิในการเรียน กงัวลเก่ียวกบั
การสอบ จนทาํให้มีนักศึกษาจาํนวนไม่น้อยท่ีประสบกับปัญหาในเร่ืองของการปรับตวั และ
วิธีการเรียน จนตอ้งพน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา เน่ืองจากผลการเรียนตาํกวา่เกณฑท่ี์สถาบนัแต่
ละแห่งกาํหนดไว ้
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จากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปประเด็นความสัมพนัธ์ของ
นิสัยและความ เคยชิน (Habit and Customs) กบัการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยั ไดว้่า นิสัยในการ
เรียน และวิธีการปฏิบติัตนในการเรียนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงหาก
ผูเ้รียนมีนิสัยในการเรียนดี จะมีแนวโน้มประสบความสําเร็จในการเรียนสูง ซ่ึงสามารถจาํแนก
ปัจจยัไดด้งัน้ี 1) นิสัยและความเคยชินในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factor) ไดแ้ก่ เจต
คติต่อพฤติกรรม (Attitude) โดยเป็นการพิจารณาของบุคคลว่าการกระทาํนั้นเป็นไปในทางบวก
หรือลบ ดีหรือเลว เป็นตน และ 2) นิสัยและความเคยชินจากอิทธิพลในสังคม (Social Influence) 
ไดแ้ก่ การซึมซบั หรือการรับรู้จากบรรทดัฐานสังคมหรือการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective 
Norms) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลทั้งในทางบวกและในทางลบ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาทั้ งหมด สามารถสรุปปัจจัยและ
ความสัมพนัธ์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยัของนกัศึกษา นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ไดด้งัน้ี 1) ความสัมพนัธ์ของเหตุจูงใจภายในกบัเหตุจูงใจในการกาํหนดจุดหมาย
ปลายทาง ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด  2) ความสมัพนัธ์ของเหตุจูงใจภายในกบั
การตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยัของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัผลกัดนั ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
ความคาดหวงัของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ขอ้ผกูพนัของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
และ แรงเสริมหรือแรงกระตุน้ของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 3) ความสัมพนัธ์ของเหตุจูงใจ
ในการกาํหนดจุดหมายปลายทางของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัดึงดูด ประกอบดว้ย จุดมุ่งหมายของ
นักศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ความเช่ือของนักศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ มาตรฐานและ
ค่านิยมของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและนิสัยและความเคยชินของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ 

 

2.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องนกัศึกษา มีปัจจยัหลกั 3 ดา้น และ 18 ตวั
บ่งช้ีไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลมีตวับ่งช้ี 11 ตวั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะ ชั้นปี จงัหวดั จาํนวนบุตรของ
ผูป้กครอง  และสถานภาพสมรสของบิดามารดา รายไดร้วมของครอบครัวต่อเดือนอาชีพของ
ผูป้กครอง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยมปลายความถนดัในสาขาวิชาท่ีศึกษาต่อ 2) ปัจจยั
ผลกัดนั มีตวับ่งช้ี 3 ตวั ไดแ้ก่ความคาดหวงั ขอ้ผกูพนัและแรงเสริม และ 3) ปัจจยัดึงดูด มีตวับ่งช้ี 
4 ไดแ้ก่จุดมุ่งหมาย ความเช่ือ มาตรฐาน/ค่านิยม และปทสัถานค่านิยมนิสยัและประเพณี 
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ภาพที ่2.13  กรอบแนวคิดการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 
 อาย ุ
 คณะ 
 ชั้นปี 
 ศาสนา 
 จงัหวดั 
 จาํนวนบุตรของผูป้กครอง 
 สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
 รายไดร้วมของครอบครัวต่อเดือน 
 อาชีพของผูป้กครอง 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยมปลาย 

ปัจจัยผลกัดนั 

 ความคาดหวงั 
 ขอ้ผกูพนั 
 แรงเสริม 

ปัจจัยดงึดูด 

 จุดมุ่งหมาย 
 ความเช่ือ 
 มาตรฐานและค่านิยม 
 นิสัยและความเคยชิน 

เหตุผลในการตัดสินใจเลอืกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพืน้ที่สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

1. ตอ้งการพฒันาตนเอง 
2. ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสังคม 
3. ตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
4. ตอ้งการพฒันาอาชีพ 
5. อ่ืนๆ 



บทที ่3 
 

นโยบายการบริหารการศึกษา 
 

3.1 นโยบายการบริหารการศึกษาของรัฐ 
 

3.1.1 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
มุ่งเน้นการศึกษาและเรียนรู้ การทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม รัฐบาลจะนาํ

การศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ความภาคภูมิใจในประวตัิศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เขม้แข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กนั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) จดัให้มี
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสําคญัทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พฒันาตนไดเ้ต็มตาม
ศกัยภาพ ประกอบอาชีพและดาํรงชีวิตไดโ้ดยมีความใฝ่รู้และทกัษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความ
เหลื่อมลํ้ า และพฒันากาํลงัคนให้เป็นที่ตอ้งการ เหมาะสมกบัพื้นที่ ทั้งในดา้นการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นของผูเ้รียนและลกัษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา 
และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาส
แก่ผูย้ากจนหรือ ดอ้ยโอกาส จดัระบบการสนบัสนุนให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไปมีสิทธิเลือก
รับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจดัให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง 3) ให้องคก์รภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และประชาชน ทัว่ไปมีโอกาสร่วมจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง และร่วมในการ
ปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจาย อาํนาจการบริหารจดัการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ี
การศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามศกัยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษา
สามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจดัการไดอ้ย่างอิสระและคล่องตวัข้ึน 4) พฒันาคนทุกช่วงวยั
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทกัษะใหม่ที่สามารถประกอบ
อาชีพไดห้ลากหลายตามแนวโน้มการจา้งงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลกัสูตร
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ให้เช่ือมโยงกบัภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้เอ้ือต่อการพฒันา
ผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ การใฝ่เรียนรู้ การแกปั้ญหา การรับฟังความเห็นผูอื้่น การมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและ
นอกโรงเรียน 5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดบัวิทยาลยัชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมี
ทกัษะ โดยเฉพาะในทอ้งถ่ินท่ีมีความตอ้งการแรงงาน และพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ให้เช่ือมโยงกบัมาตรฐานวิชาชีพ 6) พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผูส้อนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ รวมทั้งปรับระบบ
การประเมินสมรรถนะท่ีสะทอ้นประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 8) อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวฒันธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความ
ภาคภูมิใจในประวตัิศาสตร์ และความเป็นไทยนาํไปสู่การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในระดบั
ประชาชน ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ 9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้น และ
วฒันธรรมสากล และการสร้างสรรคง์านศิลปะและวฒันธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเขา้สู่เสา
หลกัวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน และเพื่อการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก และ 10) 
ปลูกฝังค่านิยมและจิตสาํนึกท่ีดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนไดม้ีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค  ์ (กระทรวงศึกษาธิการ. สาํนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์, 2558) 

 
3.1.2 นโยบายการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดบัคุณภาพการศึกษา สร้าง

โอกาส ให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทัว่ถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพื ่อให้พลเมืองมีคุณภาพ มีความสมานฉันทป์รองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจใน
ประวติัศาสตร์และความเป็นไทย สามารถเสริมสร้างความมัน่คงของชาติและศกัยภาพในการ
แข่งขนัให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล โดยไดก้าํหนดกลยุทธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ท่ีสาํคญั 9 ดา้น 
ดงัน้ี 1) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมานฉันท ์สามคัคีปรองดอง และค่านิยมหลกั 12 ประการ
แก่ประชาชน ซ่ึงประกอบดว้ย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีถูกตอ้ง ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
เสียสละเพื่อส่วนรวม มีวินัย มีความกตญัญู ขยนัหมัน่เพียร มีจิตสาํนึกประชาธิปไตย และสร้าง
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ภูมิคุม้กนัให้ผูเ้รียนปลอดภยัจากยาเสพติด และส่งเสริมการอนุรักษ  ์ฟ้ืนฟู สืบทอดต่อยอด
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 2) ยุทธศาสตร์การเพิ่มและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม ประกอบดว้ย กระจายโอกาสการเขา้ถึงบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิตอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม ส่งเสริมสนับสนุนการจดั
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  และพฒันาระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ พฒันาห้องสมุดประชาชน ศูนยก์ารเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั ให้เขา้ถึง
ง่ายและสะดวกสาํหรับประชาชนในทุกพื้นที่ และจดัตั้ง/จดัหาแหล่งทุนเพื่อการศึกษา 3) 
ยุทธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และส่งเสริมการวิจยัพฒันาประเทศ ประกอบดว้ย 
เร่งผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษาให้มีคุณภาพสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สร้างความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา กบัภาคเอกชนหรือ สถานประกอบการ ในการวาง
แผนการผลิตและพฒันากาํลงัคนของประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพให้ผูมี้
ความสามารถพิเศษทุกดา้นไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเต็มตามศกัยภาพ ส่งเสริมการศึกษา
วิจยัเพื่อให้บริการการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ พฒันาสถาบนัการศึกษาให้มีศกัยภาพ
ในการวิจยัและพฒันาสร้างองคค์วามรู้เทคโนโลยี และนวตักรรมสนับสนุนการพฒันาประเทศ 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวิจยัและพฒันาร่วมกบัหน่วยงานและองคก์รทั้งใน และ
ต่างประเทศ 4) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดบัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 
เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียนทุกระดบัและประเภท 
การศึกษาและเร่งพฒันาสถานศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน     
5) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพ ประกอบดว้ย ปรับระบบ
และวางแผนการผลิตครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  เร่งรัดพฒันาครู
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง แกไ้ขปัญหาการขาด
แคลนครู พฒันาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู 
รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผูส้าํเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนหรือภูมิปัญญา เขา้มาเป็นครูหรือผูช่้วยสอน
สร้างขวญักาํลงัใจ สร้างแรงจูงใจให้คนดีคนเก่งเขา้สู่วิชาชีพครู โดยปรับปรุงระบบเงินเดือน
และค่าตอบแทน สวสัดิการ รวมทั้งการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครู 6) ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูประบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 7) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต  ้ ไดแ้ก่ พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาที่มีความเหมาะสมกบัพื้นที่ในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ สนับสนุนการให้ค่าตอบแทน ส่ิงจูงใจและสวสัดิการ สาํหรับบุคลากรทางการศึกษาใน
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จงัหวดั ชายแดนภาคใตอ้ย่างเหมาะสม 8) ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ไดแ้ก่ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา การพฒันา และการ
ฝึกอบรม นานาชาติในภูมิภาคอาเซียน และ 9) ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทนัสมยั ไดแ้ก่ ส่งเสริมให้ผูเ้รียน สถานศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกระดบัและประเภทเขา้ถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยั 
(กระทรวงศึกษาธิการ. สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2558) 
 

3.1.3 นโยบายการบริการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
นโยบายการบริหารงานของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมี้จุดเน้นในเร่ือง

การ ผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ มีศกัยภาพตรงตามความตอ้งการของสังคม มีความสามารถคิด
วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค  ์มีทกัษะการส่ือสารและการทาํงานร่วมกบัผูอื้่น มีคุณธรรม มี
ความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและ จิตใจ เน้นการใชก้ลยุทธ์ผ่านการนาํองคก์รเชิงรุก
และกลยุทธ์การเงิน รวมทั้งพฒันาอาจารยใ์ห้มีความเช่ียวชาญ ดา้นการสอนและการวิจยั เพื่อให้
ไดบ้ณัฑิตท่ีพึงประสงคท์าํให้สังคมมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาท่ี
ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี พลงังาน และส่ิงแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากข้ึนกว่าช่วงท่ีผ่านมาซ่ึงมีผลกระทบ 
ต่อการบริหารจดัการอุดมศึกษา ทั้งน้ีอุดมศึกษาตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงในประเด็นที่ส่งผลต่อ
การแกไ้ขปัญหาและ การพฒันาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และเพื่อให้
สถาบนัอุดมศึกษาไดเ้ตรียมความพร้อม ให้ดาํรงอยู่ไดท่้ามกลางความเปล่ียนแปลงดงักล่าว การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวส่งผลให้อุดมศึกษาไทยตอ้งให้ความสําคญัในประเด็นดงัต่อไปน้ี 1) 
อุดมศึกษาตอ้งจดัการศึกษาท่ีเน้นเร่ืองภาษาองักฤษ และภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 2) 
อุดมศึกษาตอ้งส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาให้มากข้ึน 3) อุดมศึกษาตอ้งสร้างบณัฑิตท่ี
พร้อมปรับตวั มีทกัษะในการทาํงาน 4) อุดมศึกษาตอ้งให้ความสาํคญักบัเร่ืองกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 5) อุดมศึกษาควรเร่งพฒันาอาจารยท์ั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 6) 
อุดมศึกษาตอ้งไดร้ับการรับรองคุณภาพในระดบันานาชาติ  ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นในการ
ปรับตวัตามเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคจาํเป็นตอ้งสร้างความพร้อมเพื่อให้สามารถใชโ้อกาสท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ย่างรู้เท่าทนัและเพิ่มภูมิคุม้กนัของทุนท่ีมีอยู่ในสังคมไทยควบคู่ไปดว้ย ทั้งน้ีประเทศ
ไทยไดอ้ญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหาร
ประเทศตั้งแต่ระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) จนถึง
ปัจจุบนั  ดงัจะเห็นไดจ้ากการติดตามประเมินผลการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีพบว่าเศรษฐกิจ ของประเทศไทยมี
ความเขม้แข็งและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทาํให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีข้ึน มีหลกัประกนัความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย และความยากจนลดลง ดงันั้นภายใตส้ถานการณ์ท่ียงัคงมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผล ต่อการพฒันาประเทศใน
อนาคต  ไม่ว ่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม  ตลอดจน 
เทคโนโลยี ทาํให้จาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุม้กนัของประเทศให้เขม้แข็งโดย
ยงัคงตอ้งย ึดหลกัการปฏิบตั ิตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกฝังค่านิยม 
วฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาที่ดีงามอนัเป็นมรดกของชาติ เพื่อให้คนไทยสามารถปรับตวั
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตไดอ้ย่างมัน่คง และเพื่อสร้างความเขม้แข็งและ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที่ 11 
พ.ศ. 2555-2559) 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่าอุดมศึกษาไทยในปี 2559 นอกจากจะตอ้งเป็นแหล่งความรู้ท่ี
ตอบสนอง การแกไ้ขปัญหาวิกฤติและช้ีนาํการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของชาติและทอ้งถิ่นโดยเร่ง
สร้างภูมิคุม้กนัในประเทศ ให้เขม้แข็งข้ึนภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ ยงัตอ้ง
ส่งเสริมการพฒันาประเทศให้สามารถแข่งขนัไดใ้นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดย
ให้ความสาํคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตกาํลงัคนที่มีศกัยภาพตรงตาม
ความตอ้งการของตลาดงาน สามารถทาํงานเพื ่อดาํรงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคมมี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพฒันาอาจารยใ์ห้เป็น
มืออาชีพ และผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย  ์พฒันาวิชาชีพอาจารยใ์ห้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม มีการจดัการเพื ่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศโดยใชค้วามรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม 
ความคิดสร้างสรรค ์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะนาํไปสู่
การพฒันาเพื ่อประโยชน์สุขที่ย ัง่ย ืนของประเทศไทย  ทั้ง น้ีโดยอาศยัการบริหารจดัการ
อุดมศึกษาเชิงรุก ซ่ึงมีกลยุทธ์การเงิน และพระราชบญัญติัอุดมศึกษา เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการ
ขบัเคล่ือน ขอ้มูลพื้นฐานและแนวโน้มเก่ียวกบัอุดมศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 ดงัตารางท่ี 
3.1  
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ตารางที ่3.1 จาํนวนนกัศึกษารวม จาํนวนประชากรวยั 18-24 ปี และสัดส่วนของนกัศึกษารวม : 
ประชากร วยั 18-24 ปี ในปีการศึกษา 2555-2559 

 
ปี 2555 2556 2557 2558 2559 

จาํนวนนักศึกษา 2,222.00 2,293.20 2,364.40 2,435.60 2,506.80 
จาํนวนประชากรวยั 18-24 ปี 6,540.03 6,488.14 6,436.23 6,384.33 6,332.43 
สัดส่วนนักศึกษารวมต่อ

จาํนวนประชากร วยั 18-24 ปี 
33.98% 35.34% 36.74% 38.15% 39.59% 

 
แหล่งที่มา:  ประมาณการจาํนวนนักศึกษารวมโดยใชข้อ้มูลจาํนวนนักศึกษาจากขอ้มูล   
                   สารสนเทศอุดมศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดร้ับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ            
ให้จดัทาํกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) เพื่อเป็นกรอบทิศ
ทางการพฒันาการอุดมศึกษาระดบัประเทศ เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 
2 เม่ือส้ินสุดแผนในปีพ.ศ. 2565 คือ “ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพฒันา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตวัสาํหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษา
ในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใน
โลกาภิวฒัน์สนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของทอ้งถ่ินไทย โดยใชก้ลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การกํากบัมาตรฐาน  และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความ
หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”  ซ่ึงทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบบัที่2 
ประกอบดว้ย 1) รอยต่อกบัการศึกษาระดบัอ่ืน การตอ้งปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิต
ครูสถาบนัอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษา ขั้นพื้นฐานเต็มความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการ
สร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียน ทัว่ไป ส่งเสริมการศึกษาของผูมี้
ความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพี่เล้ียงในการ ทาํโครงการ ผูส้ําเร็จ
การศึกษาจากสถาบนัอาชีวะเขา้ศึกษาต่อดว้ยความยืดหยุ่น เช่น ระบบ Credit Bank และ LLL 
(Life-Long-Learning Education) การเป็นสถาบนัการศึกษาทางเลือกให้ผูที้่ขาดโอกาสทาง
การศึกษาไดเ้ขา้เรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตให้ครบตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  2) การแกไ้ขปัญหา
อุดมศึกษาในปัจจุบนั ปัญหาหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การ
ปฏิบติังานมีความ ซํ้าซ้อน การขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นตอ้งสร้างกลไกการ
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กาํกบั เพื่อลดเลิกหลกัสูตรที่ไม่เป็นที่ตอ้งการลดเลิกคณะและสถาบนัที่มีปัญหาคุณภาพอย่าง
รุนแรง จดักลไกการตรวจสอบโดยศูนยข์อ้มูลสถิติมีการปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยนาํผลการประเมินมาใชป้ระโยชน์ระบบการรับรองวิทยฐานะการจดั
สถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) กลุ่มวิทยาลยัชุมชน (Community) ท่ีเน้นจดั
การศึกษาระดบัอนุปริญญามีอาจารยป์ริญญาเอก 10% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อ
สังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 20:80 2) กลุ่มมหาวิทยาลยัท่ีเน้นการสอน (Liberal Art) ท่ีเน้นจดั
การศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท มีอาจารยป์ริญญาเอก 50% และสัดส่วนนักศึกษา
วิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 40:60 3) กลุ่มมหาวิทยาลยัเฉพาะทางและสมบูรณ์
แบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง (Specialized) ท่ีเน้นจดัการศึกษาและวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา มีอาจารย ์ ปริญญาเอก 70% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์
เป็นสัดส่วน 60:40  และ 4) กลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัและบณัฑิตศึกษา (Research and Graduate) ท่ี
เน้นจดัการศึกษาและวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา มีอาจารยป์ริญญาเอก 100% และสัดส่วนนักศึกษา
วิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็น 90:10 

สถาบนัอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จะบริหารสถาบนัแตกต่างกนัตามพื้นท่ีบริการ จุดเน้นของ
พนัธกิจเพื่อสามารถเป็นเลิศไดต้ามพนัธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศทุกระดบั 
ส่งผลทางบวกต่อนักศึกษาและอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จึงตอ้งมีกลไกการประกนั
คุณภาพ /นโยบายและแผนที ่แตกต่างกนั  การจดักลุ ่มสถาบนัจึงตอ้งอาศยักลไก  ดงั น้ี                      
1) สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 2) การจดัสรร
งบประมาณ 3) เงินกู ้กยศ. 4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กาํกบันโยบาย Pre-Post 
Audit 5) ทุนพฒันาอาจารย ์และ 6) ทุนวิจยั และอ่ืนๆ 
 

3.2 นโยบายการบริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
 

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา พ.ศ. 2556-2559 มหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา มีจุดเน้นนโยบายการบริหารงาน สามารถแบ่งเป็น 9 ดา้นไดด้งัน้ี 1) ดา้นวิชาการ เร่ง
พฒันาการคุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ย 
พฒันาหลกัสูตรที่เป็นความตอ้งการของทอ้งถิ่น และตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ เร่ง
พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดบัให้ไดม้าตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดบัการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมศกัยภาพอาจารยท์ั้งดา้นการจดัระบบการเรียน
การสอน เพิ่มคุณวุฒิและการพฒันาตนเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ จดัระบบโครงสร้างพื้นฐาน
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เพื่อพฒันาการเรียนการสอนที่เอ้ือให้บณัฑิตสารถสําเร็จการศึกษาไดต้ามเป้าหมายที่กาํหนด 
พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนในบางสาขาที่เป็นที่ตอ้งการของประเทศและประชาคม
อาเซียน 2) ดา้นวิจยัและบณัฑิตศึกษา เน้นให้คณะวิชามีความเขม้แข็งดา้นวิจยัและการจดัการ
บณัฑิตศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ส่งเสริมการวิจยัเชิงพื้นท่ี เช่น ปัญหานาร้าง ฮาลาล และการวิจยั
เพื่อสร้างองคค์วามรู้สากล การพฒันาวตักรรม ส่งเสริมการวิจยัสถาบนัเพื่อปรับปรุงคุณภาพใน
การบริหารจดัการในทุกมิติของมหาวิทยาลยั พฒันาและสร้างเครือข่ายวิจยักบัมหาวิทยาลยั 
หน่วยงานอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศ พฒันานักวิจยัและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัทุกระดบั
เพื่อผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้พฒันาความพร้อมของปัจจยั
และสนับสนุนการวิจยัในทุกมิติ และพฒันาระบบบริหารจดัการงานวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของงานวิจยัที่มีคุณภาพ 3) ดา้นการบริหารวิชาการ เน้นการบริการวิชาการที่เช่ือ
โยงกบัการเรียนการสอน และการวิจยั เพื่อพฒันาทอ้งถิ่น ประกอบดว้ย ถ่ายทอดองคค์วามรู้
ให ้กบัประชาชน  เ พื ่อสร้างศกัยภาพในการสร้างงานและอาชีพ  สนับสนุนการบริการท่ี
ตอบสนองพระราชดาํริ ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื ่อสร้างชุมชนเขม้แข็งในพื้นที่ลุ ่มนํ้ า
ทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ 3+2 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานอื่นในการ
ให้บริการวิชาการ  4) ดา้นการพฒันานักศึกษา เนน้พหุวฒันธรรมนาํวิถีประชาธิปไตย ฝักใฝ่
สันติภาพ ประกอบดว้ย สร้างเสริมสังคมพหุวฒันธรรม ให้นักศึกษาตระหนักถึงการดาํรงชีวิต
ในสังคมที่แตกต่างทางวฒันธรรม ส่งเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมนักศึกษาในดา้นต่างๆ 
เพื่อพฒันาศกัยภาพของนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อพฒันาความคิดและสร้างจิต
วิญญาณประชาธิปไตย ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพใน
สังคมไทยโดยเฉพาะพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(3+2) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผูน้าํนักศึกษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน พฒันานักศึกษาให้เป็นคนดี มี
ทกัษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  5) ดา้นการพฒันาบุคลากร คดัเลือกบุ
คากรและพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพในการปฏิบติั ประกอบดว้ย เน้นการคดัเลือกคนเก่งและดี
เขา้สู่ระบบ พฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงตามคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งและภาระงานของ
องคก์ร ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกา้วหน้าในดา้นอาชีพ จดัสรรอตัรากาํลงัให้เป็นไปตาม
ภารกิจที่แทจ้ริง ตามยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั มีระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ี
เป็นธรรม  และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อมหาวิทยาลยั  6)  ดา้นการ
บริหารงานทัว่ไป เน้นการบริหารเพื ่อเขา้สู่การเป็นองคก์รคุณภาพ ประกอบดว้ย ปรับปรุง
โครงสร้างและระบบบริหารให ้เหมาะสมกบัภารกิจของมหาว ิทยาลยั  เน ้นการพฒันา
ประสิทธิภาพทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลยั  ยึดหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี เน ้น
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คุณภาพและมาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได ้เป็นองคก์รท่ีปราศจากการทุจริตคอรัปชัน่ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและการศึกษา และเน้นหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น
มหาวิทยาลยัสีขาว 7) ดา้นการบริหารงบประมาณ จดังบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร์
การพฒันามหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย จดัสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์โดยเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
พฒันาระบบพื้นฐานของมหาวิทยาลยัให้รองรับกิจกรรมดา้นวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร เน้นการจดัสรรงบประมาณโดยใชน้ักศึกษาเป็นศูนยก์ลางเพื่อ
ให ้บริการน ักศึกษาอย ่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  เน ้นการใชท้รัพยากรร่วมกนัให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และติดตามและเร่งรัดการใชง้บประมาณอย่างเป็นระบบ  
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลายงัมีนโยบายสร้างสันติสุขในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต  ้  คือ 8) ดา้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ประกอบดว้ย เร่งการพฒันาโครงการ
จดัตั้งวิทยาเขตสตูล ให้สามารถดาํเนินการจดัการศึกษาไดท้นัในปี 2558 จดัการศึกษาท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ่นและรองรับยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศเพื่อแกปั้ญหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต  ้นาํความรู้สู่ชุมชน และพฒันาเยาวชนให้สามารถประกอบอาชีพตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข และสงเสริมวิจยัและพฒันาอาหารฮา
ลาล 9) ดา้นประชาคมอาเซียน พฒันานักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมและแข่งขนัได้
ในประชาคมอาเซียน 
 

3.3 นโยบายการบริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 

จากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ไดก้าํหนดนโยบายการ
บริหารงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินท่ี
เสริมสร้างปัญญาของแผ่นดินฟ้ืนฟูพลงัการเ รียนรู้เชิดชูปัญญาของทอ้งถิ ่น  สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกา้วหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยืน  

อตัลกัษณ์ที ่โดดเด่นของมหาว ิทยาลยัที ่ส่งผลต่อบณัฑิตที ่ต อ้ง เ ป็นบณัฑิต  ซ่ึ ง มี
คุณลกัษณะ “เบญจลกัษณ์” ท่ีกาํหนด 5 ประการ มีดงัน้ี 1) มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
หลกัสูตร 2) มีระบบคิดที่ดีกลา้คิด คิดอย่างสร้างสรรค  ์3) มีจิตวิญญาณในการทาํงาน มุ่งมัน่ 
หนักเอาเบาสู้ 4) มีจริยธรรมในวิชาชีพ และ 5) มีจิตอาสาและสาํนึกสาธารณะ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีมีจุดเน้นจุดเด่นในการส่งเสริมผลกัดนัให้ทุกส่วนท่ี
เกี่ยวขอ้ง บูรณาการ พนัธกิจตอบสนองทอ้งถิ่น สามารถตอบสนองวิสัยทศัน์และบณัฑิตมี
คุณลกัษณะตามท่ีกาํหนด โดยมีการดาํเนินการเพื่อบรรลุผลตามเกณฑ์พิจารณา ดงัน้ี 1) กาํหนด
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กลยุทธ์ในการปฏิบตัิงานโดยบูรณาการพนัธกิจแต่ละดา้นให้ตอบสนองทอ้งถิ่น 2) กาํหนด
แผนงานโครงการ  กิจกรรม  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร  นักศึกษาและประชาคม               
3) ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ กิจกรรม และการมีส่วนร่วม 4) ประเมินผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อทอ้งถ่ิน และ 5) สร้างองคค์วามรู้ทาํให้เกิดความเช่ียวชาญเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัชาติ 

นอกจากน้ีมหาว ิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ไดก้ําหนดเป้าประสงคต์ามแผน
ยุทธศาสตร์พฒันาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ไวด้งัน้ี 1) มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีเป็น
มหาวิทยาลยัที่ผลิตบณัฑิตที่ไดร้ับการยอมรับในระดบัชาตินานาชาติ บณัฑิตมีความรู้ มี
คุณธรรม คิดเป็น ทาํเป็น มีภาวะผูน้าํ มีสุขภาวะ จิตอาสาและสาํนึกสาธารณะ มีประสบการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีและรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการเพิ่มขยายสาขาและ
คณะ ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถิ่น พฒันาหลกัสูตรร่วม 2 ปริญญา บณัฑิตมี
คุณภาพและมีความรู้ดา้นภาษาองักฤษและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีสามารถแข่งขนักบันานาชาติไดมี้
คุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน 2) มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีมีศกัยภาพการแข่งขนัดา้น การ
วิจยั เป็นที่ยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นสถาบนัอุดมศึกษาที่มุ่งมัน่เรียนรู้เน้น
หลกัการของการวิจยัประยุกตใ์ชใ้นการแกป้ัญหาและพฒันาทอ้งถิ่น สร้างนวตักรรมและ
ความคิดสร้างสรรคส์ร้างองคค์วามรู้ เพื ่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของทอ้งถิ่นชุมชน เพิ ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนั  ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ ่น  ประเทศและนานาชาติ               
3) มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีไดร้ับการยอมรับในดา้นการส่งเสริมความรู้ และเป็น
ศูนยก์ลางดา้นศิลปวฒันธรรม มุ่งเสริมสร้างศกัยภาพของมนุษยแ์ละชุมชนอย่างย ัง่ยืน ปฏิบติั
ภารกิจในการรับใช ้และนาํความรู้สู่สังคม เป็นประทีปธรรมของปวงประชา คลงัวิทยาของปวง
ชน บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ เป็นผูน้าํในการอนุรักษ ์ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม รักษา
คุณค่าวิจยัสร้างองคค์วามรู้และเพิ่มมูลค่าเช่ือมโยงสู่กระบวนการเรียนการสอน 4) มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการภายใตเ้อกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
พฒันาศกัยภาพความพร้อม ระบบการบริหารจดัการมีความคล่องตวั  มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดยึดหลกัธรรมาภิบาล คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกั
ความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า สร้างความสุขในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรควบคู่กบัมาตรฐาน การทาํงานแบบมืออาชีพ 5) มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี
มีเครือข่ายความร่วมมือที่พฒันางานวิชาการ งานวิจยั ตลอดจนการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัออกสู่สังคม มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือสร้างคุณภาพชีวิตและความเขา้ใจอนัดี 
สน ับสนุนการอยู ่ร่วมกนักบัชุมชนรอบขา้ง  เกิดความรู้สึก เ ป็นครอบครัว เดียวกนั  เพื ่อ
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แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ การวิจยั  ศิลปวฒันธรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย  ์บุคลากร 
นักศึกษา ภายใตค้วามร่วมมือกบัเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ และ 6) มหาวิทยาลยัราชภฏั   
สุราษฎร์ธานีไดรั้บการยอมรับในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมุ่งพฒันาคุณภาพคณาจารย์
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลยัในดา้นต่างๆ โดยยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพ
วิชาการ การจดัการเรียนการสอนประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี พฒันาทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ 
และทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีให ้มีสมรรถนะระดบัสากลสามารถสื่อสารและแข่งขนักบั
นานาชาติได  ้(มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี. ฝ่ายวางแผนและนโยบาย กองแผนงานและ
นโยบาย, 2555) 
 

3.4 นโยบายการบริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  พ .ศ . 2557-2560 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราชมุ่งมัน่พฒันางานตามพนัธกิจไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัชั้น
นาํในภูมิภาค เป็นเลิศดา้นการพฒันาวิชาชีพครูและศิลปวฒันธรรม โดยการพฒันามหาวิทยาลยั
ตอ้งคาํนึงถึงประเด็นเป้าหมายที่สําคญั 3 ประเด็นต่อไปน้ี 1) มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราชเป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํภูมิภาค หมายถึง เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินชั้นนาํในภาคใต ้ตามอุดมการณ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในการสืบสานปณิธานความเป็นเลิศ
ดา้นวิชาชีพครู และการพฒันามาตรฐานดา้นศิลปะ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม สู่
ความเป็นเลิศดา้นภูมิปัญญาของภูมิภาค 2) มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราชเป็นเลิศ
ทางดา้นการพฒันาวิชาชีพครู หมายถึง มุ่งเน้นพฒันาบณัฑิตดา้นวิชาชีพครู และพฒันาบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงของโลกและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 3) มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช เป็นเลิศทางศิลปวฒันธรรม 
หมายถึง มุ่งเน้นการวิจยังานสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ นวตักรรม กระบวนการและบริการใหม่ๆ ท่ี
เกิดจากการผสมผสานทรัพยสิ์นทางศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเอกลกัษณ์ทอ้งถิ่น
เขา้กบัองคค์วามรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีลกัษณะเฉพาะตวั มีการออกแบบและนวตักรรม
เฉพาะของตนเอง สู่การจดัการอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค ์และวฒันธรรมเชิงเศรษฐกิจ ใน
ประเด็นส่งเสริมสนับสนุนงานวิจยั งานสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ เสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจในคุณค่า ความสาํนึก และความภูมิใจในวฒันธรรมของทอ้งถ่ินเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าวฒันธรรมของทอ้งถิ่นสู่การจดัการอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรมเชิง
เศรษฐกิจ อาทิเช่น แห่ผา้ข้ึนธาตุนานาชาติ พระธาตุมรดกโลก 
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สําหรับการกาํหนดแนวทางปฏิบตัิในการนาํยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายนั้น แผน
ยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช พ.ศ. 2557-2560 ฉบบัน้ี ไดก้าํหนด
แนวทาง การดาํเนินงานไว ้5 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์สู่แผนงาน โครงการและ
งบประมาณ เป็นการใชยุ้ทธศาสตร์เป็น หลกัและกรอบในการจดัทาํแผนงานโดยการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจกบับุคลากรในหน่วยงานทุกระดบัตลอดจนภาคีเครือข่ายก่อนที่นาํแนวทาง
ปฏิบติัหรือโครงการเขา้สู่ระบบบริหารทรัพยากรขององคก์ร (Enterprise Resource Planning) 
เพื่อให้สามารถนาํแผนไปสู่การปฏิบตัิและตรวจสอบและติดตามการดาํเนินงานของโครงการ
ต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 2) การส่ือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่
ประชาคมมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช เป็นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจในประเด็น
ยุทธศาสตร์ของบุคลากรและนักศึกษาโดยจดักิจกรรมต่างๆ เพื ่อส่ือสารและถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัให้บุคลากรและนักศึกษาไดร้ับรู้และเขา้ใจ 3) การถ่ายทอด
เป้าประสงคแ์ละตวัช้ีวดัจากระดบัมหาวิทยาลยัสู่ระดบัหน่วยงาน  เป็นการกระจายความ
รับผิดชอบในการดาํเนินงานให้บรรลุเป้าประสงคแ์ละตวัช้ีวดัให้กบัหน่วยงาน โดยการจดัทาํคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการระหว่างมหาวิทยาลยักบัหน่วยงานระดบัคณะ สาํนัก สถาบนั หรือ
หน่วยงาน เทียบเท่าเพื่อให้หน่วยงานไดก้ระจายเป้าหมายและตวัช้ีวดัลงสู่ระดบับุคคลให้กบั
บุคลากรในหน่วยงานต่อไป 4) การกาํหนดบทบาทของผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งต่างๆต่อการนาํ
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบติั โดยเป็นการระบุบทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั 
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและเขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
ตลอดจนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัจะมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดทิศทางให้ความ
เห็นชอบต่อรายละเอียดของโครงการต่างๆ รวมทั้งออกกฎระเบียบและแนวปฏิบติัท่ีเอ้ือต่อการ
ดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5) การติดตามเพื่อให้เกิดการ
ตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ เป็นการกาํกบัติดตามการ
ดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจากผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชองในระดบัต่างๆ โดย
พฒันาระบบระบบกลไกการทาํงานแต่ละพนัธกิจ ใชร้ะบบการประกนัคุณภาพการศึกษากาํกบั
ติดตามตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายแต่ละยุทธศาสตร์ ให้สามารถตรวจสอบขอ้มูล (มหาวิทยาลยัราช
ภฏันครศรีธรรมราช. งานนโยบายและแผนกองนโยบายและแผน, 2557) 
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3.5 นโยบายการบริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต พ.ศ. 2557-2560 มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต
เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถิ่น ปฏิบตัิภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อ
สังคม เป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํในอนัดามนั มุ่งเน้นการพฒันาการท่องเท่ียวสากลอย่างย ัง่ยืน เป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ องคก์รแห่งความสุข มุ่งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ เน้นการทาํงานเป็นทีม นึกถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลกั แผนพฒันา
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาดงัน้ี 1) ดา้นการพฒันาคุณภาพ
วิชาการสู่มาตรฐานสากล การพฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF ประกอบดว้ยเปิด
สอน  และพฒันาหลกัสูตรที ่สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของ  สกอ . และทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลยั  รวมถึงตอบสนองความตอ้งการของสังคม  ในระดบัปริญญาตรี  และระดบั
บณัฑิตศึกษา  พฒันาหลกัสูตรใหม่ ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานและ
ตอบสนองต่อบริบทในพ้ืนท่ีในดา้นของการท่องเท่ียว และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการผลิต
บณัฑิตนักปฏิบตัิในหลกัสูตรการสอน 2) ดา้นพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็น
บณัฑิตที่มีคุณภาพและขีดความสามารถในระดบัอาเซียน ประกอบดว้ย ส่งเสริมและพฒันา
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรองรับกบัการแข่งขนัของตลาดแรงงานในระดบัอาเซียน 
พฒันาทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษและภาษาอาเซียนของนักศึกษาโดยผ่านการทดสอบเพื่อ
ประเมินความรู้ความสามารถ และนาํเอาผลที่ไดน้าํไปสู่การปรับปรุงหลกัสูตรการพฒันาการ
เรียนการสอนและอาจารยผ์ูส้อน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เสริมสร้างการเรียนรู้ในดา้นการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลยักาํหนด ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการชั้นนํา 3) พฒันานักศึกษาให้เป็นไปตามอตัลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย สนับสนุนการศึกษาสําหรับผูด้อ้ยโอกาสและผูพ้ิการ เช่น การ
จดัสรรทุนการศึกษาให้กบันักศึกษา โดยการประสานงานให้มีการจดัตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
สําหรับน ักศึกษาที ่มีฐานะยากจนและผูด้ อ้ยโอกาส  ทั้งในลกัษณะการเ รียนโดยไม่เก ็บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ การให้ทุนการศึกษาและเงินกูเ้พื ่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จดัโครงการ 
กิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มี “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา”  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 4) 
พฒันาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ประกอบดว้ย ดาํเนินการขอ้ตกลงความเขา้ใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
ฝึกอบรมระยะส้ันกบัสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน
นักศึกษา คณาจารย ์และบุคลากรกบัสถาบนัการศึกษาอื่น 5) พฒันาระบบการจดัการเรียนการ
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สอน ประกอบดว้ย พฒันาระบบการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั ดาํเนินการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบในทุกระดบั การพฒันารูปแบบการจดัการเรียน
การสอนที่เ อื้อต่อการพฒันาทั้งว ิธีค ิด  การเสริมสร้างทกัษะ  ความรู้ ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ตรงจากการทํางานให้แก่น ักศึกษาดว้ยการร่วมมือกบัสถานประกอบการ
ภาคเอกชน พฒันาส่ือการเรียนการสอนให้ทนัสมยั ไดแ้ก่ การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน การพฒันา คณาจารย์
ให ้ม ีข ีดความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล ็กทรอนิกส์ และพฒันาขีด
ความสามารถทางดา้นคุณวุฒิ และตาํแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนให้เป็น
อาจารยม์ืออาชีพ  มีความเชี่ยวชาญทางดา้นการสอนที่เน ้นผู เ้ รียนเป็นสําคญั  การวดัและ
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ียงันโยบายการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ยงัให้ความสําคญักบัการ
พฒันาคุณภาพงานวิจยั งานสร้างสรรคสู่์การพฒันาทอ้งถิ่น การพฒันาศกัยภาพการบริการ
วิชาการ เพื่อเป็นศูนยก์ารในการให้บริการทางวิชาการทอ้งถิ่น โดยการตั้งศูนยก์ารให้บริการ
วิชาการ เพื่อส่งเสริมแหล่งบริการวิชาการให้สอดรับกบัความตอ้งการของทอ้งถิ่น และยงัมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ  ์ส่งเสริม พฒันาศิลปะและวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
อนัดามนั รวมถึงการพฒันาระบบบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ
องคก์ร  
 

3.6 นโยบายการบริหารการศึกษาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

3.6.1 นโยบายการบริหารการศึกษาของรัฐ ในพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
พฒันาการศึกษาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาและ 

พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เป้าหมายในการดาํเนินนโยบาย 1) การพฒันาการศึกษาและ
พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาอย่างเหมาะสมกบัพื้นท่ี 2) สามารยกระดบัคุณภาพการศึกษาโดย
อาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ เขา้มาประยุกตใ์ช  ้และแกไ้ขปัญหาการอ่าน
ภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ไดข้องนักเรียนในพื้นท่ีอย่างจริงจงั 3) สามารถพฒันาระบบการ
ให้ค่าตอบแทน ส่ิงจูงใจและสวสัดิการ สาํหรับบุคลากร ทางการศึกษาในพื้นที่เส่ียงภยัอย่าง
เหมาะสม 4) มีมาตรการดา้นความปลอดภยัท่ีชดัเจนสาํหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย ์และ 
สถานศึกษา โดยการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานความมัน่คงในพื้นท่ี 5) มีกิจกรรมสนับสนุน
การพฒันาการศึกษาและการจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เส่ียงภยั รวมทั้งกิจกรรม
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ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์เปิดโลกทศัน์และสร้างความหวงั การยึดมัน่ในหลกั
คุณธรรมและสถาบนัหลกัของชาติ ให้กบันักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้
อย่างต่อเน่ือง 6) สามารถเสริมสร้างความเขา้ใจที่ถูกตอ้งให้กบัองคก์ารระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะ องคก์ารสหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพื่อน
บา้น และส่ือมวลชนอย่างต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ. สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2558) 

 
3.6.2 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ (แผนปฏิบัติ

การ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558) 
เร่งนาํสันติสุขและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนกลบัมาสู่พื้นท่ี 

จงัหวดัชายแดนภาคใตค้วบคู่ไปกบัการขจดัความยากจนยาเสพติด และอิทธิพลอาํนาจมืด โดย
น้อมนาํกระแสพระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว“เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” เป็นหลกั
ปฏิบตัิในแนวทางสันติวิธีโดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกบัประชาชนใน
พื้นที่ อาํนวยความยุติธรรมอย่างทัว่ถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส
และความเสมอภาค พฒันาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพ อตัลกัษณ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการกระจายอาํนาจการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะพื้นที่โดยไม่ขดักบัรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี จะมีการบูรณาการการบริหารจดัการทุกภาค
ส่วน ให้มีเอกภาพทั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติั รวมทั้งปรับปรุง พฒันากฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สอดคลอ้ง ทนัสมยักบัสภาพความเป็นจริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน
เยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก ความไม่สงบอย่างเป็นธรรม  

แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ของกระทรวงศึกษาธิการ. สาํนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ (2558) ไดม้ีการกาํหนดประเด็นการวิเคราะห์เพื่อกาํหนดแผนในการพฒันา
การศึกษาในพ้ืนที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ไวว้่า จากสภาพปัญหาความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตท่ี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งในดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การส่งเสริมและพฒันา
ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี การพฒันาหลกัสูตรการศึกษาต่อและการมีงานทาํของผูจ้บ
การศึกษาและประชาชน ตลอดจนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ดงันั้น ในการกาํหนดประเด็นพฒันา จึงควรมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ
กาํหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ชดัเจนในขั้นต่อไป ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นคุณภาพ
ผูเ้รียน คุณภาพผูเ้รียนในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นจุดอ่อนสาํคญัท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข ทั้งน้ี ยงัพบว่า 
ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
มีคะแนนสอบตํ่ากว่า ร้อยละ 50 ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และ
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ภาษาองักฤษ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานผลปัญหาการอ่านไม่ออก 
ร้อยละ 26.23 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในพื้นที่จงัหวดัยะละ ปัตตานี และ
นราธิวาส (แนวหน้าออนไลน์ ประจาํวนัที่ 25 กนัยายน 2556) รวมทั้งยงัดว้ยความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของกลุ่มนักเรียนดงักล่าว และการพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย ประวตัิศาสตร์ทอ้งถิ่นภาษาต่างประเทศที่สาํคญัๆ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษา
อาหรับ ภาษาจีนกลาง ภาษามลายูกลาง และทอ้งถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในดา้นภาษาเพื่อ
รองรับการพฒันาของสังคมโลก  และประชาคมอาเซียน  ซ่ึงใชส้ําหรับการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพ อย่างเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาตวัผูเ้รียน 2) การส่งเสริมและพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนเทคโนโลยี การนําส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอน 
พบว่า มีปัญหาการดาํเนินการเน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ขาดการพฒันาเน้ือหา
ผ่านส่ือที่มีคุณภาพและความสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ รวมทั้งการเรียนการสอนและการพฒันา
ผูส้อน ครูและนักเรียนนาํความรู้เทคโนโลยีไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ดว้ยตนเองน้อย สถานศึกษาจาํนวนมากมีจาํนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ลา้สมยั 
รวมถึงการขาดแคลนครูที่มีคุณภาพที่ส่งผลต่อการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้3)
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ปัจจุบนัการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทาํให้มีการส่ือสารอย่าง
รวดเร็ว ไร้พรมแดน และกา้วไปสู่ยุคของเศรษฐกิจหรือสังคมฐานความรู้ ที่มีการแข่งขนัอย่าง
รุนแรงของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ซ่ึงนับวนัจะทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบนัองคก์ารคา้โลก (WTO) ไดก้าํหนดนโยบายการเปิดเสรีการคา้บริการ
ดา้นการศึกษา 4) ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ปัญหาใหญ่ท่ีมีผลอย่างมากต่อคุณภาพการจดัการศึกษา ทั้งน้ี นอกจากปัญหาการขาดขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังาน อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ความรู้สึกไม่ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นแลว้ ปัจจุบนัยงัมีผลจากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ ครูไม่ตรงวุฒิ ครูขาดการพฒันาการ 
เวลาในการจดัการเรียนการสอนน้อยกว่าภูมิภาคอ่ืน ขาดโอกาสเพราะมีฐานะยากจน เป็นตน้ 5)
การจดัสรรทุนสนับสนุนการศึกษา จากปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบเป็นเป้าหมายการลอบทาํร้ายต่อชีวิต และทรัพยสิ์น ทั้งทางตรงและทางออ้มเพิ่ม
จาํนวนไม่น้อย การให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้ความช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบ โดยจดัสรร
ทุนการศึกษาให้แก่ทายาทผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี กรณีบาดเจ็บ
สาหัสทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ให้กบันักเรียนนักศึกษา หรือเยาวชนที่สูญเสียผูน้าํครอบครัว 
เพราะการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจเป็นประเด็นปัญหาที่สําคญัที่ครูประจาํชั้น อาจารยที์่ปรึกษาตอ้ง
เรียนรู้ มีความเขา้ใจการสังเกตพฤติกรรมของเขาเหล่านั้นเพื่อการฟ้ืนฟูรักษาเบ้ืองตน้ที่จะให้
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ปรับตวัอยู่ร่วมกบัสังคมได  ้ดงันั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตวัจกัรที่สําคญัในการ
พฒันาการศึกษาในพื ้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้การให้ความอบอุ่นมีความห่วงใย
เสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่กนั 6) ดา้นการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานทาํ ปัญหาผูเ้รียน
มีความรู้พื ้นฐานและทกัษะในวิชาชีพไม่เพียงพอ ไม่มีความคิดสร้างสรรคข์าดทกัษะการ
แกปั้ญหา จึงส่งผลต่อความตอ้งการแรงงานของสถานประกอบการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ส่วนใหญ่ตอ้งการแรงงานในระดบัปฏิบตัิการที่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 และ
แรงงานในระดบัช่างเทคนิคในทุกสาขาที่มีความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะ  ภาษา และคุณธรรม 
จริยธรรม ที่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานที่สถานประกอบการกาํหนด (นรชยั วุฒิเจริญมงคล 
และคณะ , 2555) แต่การจดัการศึกษาในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ยงัไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการและชุมชน สถานศึกษาตอ้งปรับปรุงหลกัสูตร
กาํหนดสมรรถนะวิชาชีพในทุกสาขา จดัการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบตัิให้มากกว่าภาค
ทฤษฏี เน้นภาษา เน ้นคุณธรรม ควรจดัหลกัสูตร เฉพาะทางที่สถานประกอบการตอ้งการ 
ปรับปรุงกระบวนการจดัส่งน ักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  เปิดโอกาสให้สถาน
ประกอบการและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 7) ดา้นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ตอ้งปรับปรุงให้เขา้กบัยุคโลกาภิวตัรและสามารถเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างเท่าทนั โดยควรมีความรู้ความสามารถ ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจน มี
ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาจีนกลาง และภาษามลายูกลาง เพื่อส่ือสาร ติดต่อและ
เจรจาธุรกิจ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได  ้นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิต 
และสังคมบนพื้นฐานของศาสนาท่ีถูกตอ้ง รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการจดัการศึกษาใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปล่ียนนักเรียนทุนจากจงัหวดัชายแดนภาคใตก้บัประเทศ
ในโลกมุสลิม เพื่อเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจของ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

 
3.6.3 นโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ของศูนย์

อาํนวยการบริหารจังหวดัชายแดนใต้ (ศอ.บต.) 
จากแผนปฏิบติัการดา้นพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(2556-2557) ประเด็นยุทธศาสตร์

ท่ี 4 ดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
ไดก้าํหนดแผนการพฒันาการศึกษา เพื่อ เพื่อพฒันาดา้นการศึกษาตามความตอ้งการท่ีเหมาะสม 
นาํคุณค่าแห่งศาสนา ภาษา ชาติพนัธุ์รวมทั้งศิลปะ พหุวฒันธรรม และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ี
เป็นทุนอนัทรงคุณค่า สร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมัน่คงให้กบัประเทศ ซ่ึงสามารถสรุปได้
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ดงัน้ี 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ บนพื้นฐานความ
หลากหลายแต่ไม่แปลกแยก บูรณาการหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาให้มีเป้าหมาย ในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย  ์ให้เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรม
และคุณภาพ 2) ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ภาษาไทย ภาษามลายู
ภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัในทุกระดบัการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ใชก้าร
ส่ือสารดว้ยภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืนๆ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก
เยาวชนและประชาชนให้ไดรั้บการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดรวมถึงการศึกษาเพื่อการมีงานทาํ
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อการอ่านออก เขียนได  ้คิดเลขเป็น 4) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเทศ 
ประเมินและเฝ้าระวงัคุณภาพ การศึกษาในสถานศึกษาทุกประเภท ทั้งสายศาสนา สายสามญั
และสายอาชีพทุกระดบั โดยประชาชนมีส่วนร่วม 5) เสริมสร้างขวญั กาํลงัใจของครู และ
บุคลากรทางการศึกษามากยิ่งข้ึน อาทิเช่น ค่าตอบแทนคุณภาพการศึกษา รักษาไม่ให้ครู
โรงเรียนของรัฐ/เอกชนยา้ยออก เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 6) 
เสริมสร้างความเขม้แข็ง และเครือข่ายรักษาความปลอดภยัให้กบัครู บุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดม้ีสิทธิที่จะรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เกี่ยวกบัการ
ปฏิบติัการของเจา้หน้าท่ี ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบุคคลท่ี
ตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุรุนแรงและไม่สามารถปกป้องตนเองไดซ่ึ้งเกิดจาก การตอบโต้
ของกลุ่มท่ีใชค้วามรุนแรงจากการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีดงักล่าว 7) สนับสนุนและส่งเสริม
การสร้างหอพกั อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค  ์ อาคารประกอบกิจกรรมทางศาสนาของ
โรงเรียนรัฐหรือเอกชน เช่น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีมีนักเรียนหรือเด็กดอ้ยโอกาส 
หรือกลุ่มเด็กพิเศษเป็นจาํนวนมาก หรือเป็นโรงเรียนที่สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานทาง
ราชการ องคก์รทางสังคมเป็นอย่างดี หรือเป็นโรงเรียนที่มีความจาํเป็นตอ้งพฒันาเป็นพิเศษ
เพื่อนไปสู่การสร้างความเขา้ใจ ร่วมแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ 8) สนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างความเขม้แข็งและกระจายอาํนาจให้กบัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และ
สร้างความตระหนักให้โรงเรียนเป็นของชุมชนอย่างแทจ้ริง 9) สนับสนุนและส่งเสริมให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาพฒันาสาธารณูปโภค ขั้น
พื้นฐานให้กบัสถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนรวมทั้งพฒันาสถานท่ีดูดวงจนัทร์ท่ีอาํเภอ
ยะหา จงัหวดัยะลาไดเ้ป็นศูนยด์าราศาสตร์ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ 10) สร้างโอกาสทางการศึกษา 
โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทุกระดบั และการสอนเสริมในสาขาวิชาท่ี
จาํเป็น รวมทั้งการสร้างมาตรการแนะแนว เพื่อสร้างทางเลือกในการศึกษาต่อ รวมทั้งสนับสนุน
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ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการสนับสนุนทุนให้นักศึกษา
ต่างประเทศมาศึกษาต่อในประเทศไทย ในสาขาวิชาต่างๆ การแลกเปล่ียน ครู อาจารย  ์นักวิจยั 
ทั้งในและต่างประเทศ 11) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอนภาษาไทย ของ
เยาวชน และประชาชนท่ีไปศึกษาไปพานัก หรือไปทาํงานในต่างประเทศ อาทิ การเช่า พื้นท่ี 
เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศมาเลเซีย และซาอุดิอาระเบีย เป็นตน้  

นอกจากน้ี 12) จดัระบบเทียบโอน การรับรองวุฒิการศึกษา และใบประกอบวิชาชีพ 
ผูเ้รียนจบจากต่างประเทศ โดยกาํหนดเป็นมาตรการพิเศษเพ่ือให้สามารถทาํงานในประเทศหรือ 
รับราชการไดอ้ย ่างมีคุณภาพ  รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ปัญญาชน  ที่เ รียนจบจาก
ต่างประเทศในทุกสาขา อาชีพ ไดร้วมกลุ่มและมีบทบาทในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี 
13) พฒันา และสร้างอุทยานการเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกนัของประชาชน เด็ก และ
เยาวชนทุกศาสนิกในพื้นท่ี อาทิอุทยานการเรียนรู้จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส พิพิธภณัฑ์วดั
ชา้งให้ แหล่งเรียนรู้พหุวฒันธรรมตะโล๊ะมาเนาะ พิพิธภณัฑ์นักปราชญอิ์สลาม (เชคดาวูด) เป็น
ตน้ 14) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บา้น หน่วยราชการ อาทิโรงเรียน โรงพยาบาล สถานี
อนามยั อาํเภอ สถานีตาํรวจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีป้ายช่ือหน่วยงาน ป้ายบอกเส้นทาง 
อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษามลายูถ่ิน ภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั (ตามมติ
ครม.เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2555) 15) สนับสนุนและส่งเสริมการจดัตั้งสถาบนัภาษามลายูรวมทั้ง
การสร้าง เครือข่ายสถาบนัภาษามลายูกบัสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะท่ีมี
ภาษาถิ่นหรือ ภาษามลายูซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรม และเป็นภาษาที่ใชใ้นกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียน 16) สนับสนุนและส่งเสริมองคก์รทางศาสนาทุกศาสนา ให้มีความเขม้แข็ง 
และมีบทบาทในการทาํนุบาํรุงศาสนา เพื่อให้สถาบนัทางศาสนาเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา 17) สนับสนุนให้มหาวิทยาลยัสงฆ ์โรงเรียน
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่และสร้างความเขา้ใจในเร่ืองหลกัธรรม
และการปฏิบติัตนทางศาสนาให้กบัพระภิกษุสงฆ ์สามเณร เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจ 
18) ศึกษาแนวทาง และสนับสนุนการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาที่มีการจดัการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งก บัอ ตัล กัษณ์และว ิถ ีอ ิสลามจ งัหว ดัชายแดนภาคใต เ้พื ่อก าร เ ชื ่อมต ่อก บั
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศมุสลิม และพฒันาการศึกษา ศาสนา และวิถีมุสลิมจงัหวดัชายแดน 
ภาคใตใ้ห้เป็นที่ยอมรับ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบัเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 19) 
สนับสนุน การบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมศาสนสถานและสถานท่ี ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
รวมตลอดถึงระบบสาธารณูปโภค ท่ีจาํเป็นเพื่อทาํนุบาํรุงทุกศาสนา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 20) ส่งเสริมและสนับสนุนอาํนวยความสะดวกและแกไ้ขปัญหาแก่คนไทย ใน



85 

จงัหวดัชายแดนภาคใตที้ ่เด ินทางไปประกอบพิธีฮ จัญห์รืออ ุมเราะห์ ณ  ราชอาณาจกัร
ซาอุดีอาระเบีย หรือผูไ้ปปฏิบตัิธรรมดา้นพุทธศาสนา ณ สังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย 
เนปาล หรือคนไทย เช้ือสายจีน ไปเคารพบรรพบุรุษ และศาสนสถานในสาธารณรัฐประชาชน
จีน  หรือผูป้ฏิบตัิศาสนิกอื่นๆ เพื ่อให้ไดเ้รียนรู้ถึงแก่นแทข้องหลกัธรรม และกลบัมาเป็น
เครือข่ายในการทาํนุบาํรุงศาสนา  21) ฟ้ืนฟู อนุรักษ ์สืบสายอตัลกัษณ์และสนับสนุนกิจกรรม
ทางภาษา ศิลปะ ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นท่ี สนับสนุนการจดักิจกรรม ในวนัสาํคญัทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมของ
ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเช้ือสายจีน และอ่ืนๆ ตามวงรอบปฏิทินศาสนา ประเพณี
และวฒันธรรมของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา คน้ควา้ และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัประวตัิศาสตร์ทอ้งถิ่น เพื่อให้เห็นคุณค่าของประวตัิศาสตร์ในการอยู่
ร่วมกนัอย่างสมานฉันทข์องประชาชนในพื้นท่ีรวมทั้งการให้ประชาชนท่ีอยู่ในภูมิภาคอ่ืนๆ ได้
มีโอกาสมาสัมผสัรับรู้ขอ้เท็จจริงภายใตแ้นวคิดยอ้นรอยอารยธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 
23) รวบรวมและเผยแพร่คาํวินิจฉัยเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง และ สอดคลอ้งกบัหลกัการทาง
ศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีนักปราชญแ์ละผูน้ําดา้นศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวเ้ป็น
หลกัฐาน อาทิ คาํวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลาม ประจาํจงัหวดั นักปราชญ์
อิสลาม เป็นตน้ เพื่อสร้างความเขา้ใจและการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

จากการศึกษานโยบายการบริหารการศึกษาทั้งในส่วนของภาครัฐ สถานศึกษา และการจดั
การศึกษาในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย พบว่า จุดเน้นของนโยบายการศึกษาใน
ประเทศคือ การยกระดบัคุณภาพการศึกษา การวิจยั เนน้การพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน และ
การประเมินผล ซ่ึงเป็นหัวใจการปฏิรูปการศึกษา และมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั คือ พฒันาผูเ้รียน
อยา่งรอบดา้น เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ เป็นพลเมืองท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะสาํหรับการแข่งขนัและ มีความรับผดิชอบต่อสงัคม สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
ตอบสนองต่อการเขา้สู่สงัคมยคุโลกาภิวตัน์และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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-4 ปีการศึก
วิทยาลยัราชภั
 1) มหาวิทยา
ชภฎัภูเก็ต แล
ของกลุ่มตวัอย
ze) ซ่ึงรายละเ

ใต ้ยกเวน้มห

ธรรมราช 

มตัวอย่าง 4 ม

ที ่4 

นการวจิัย 

ท่ี 2 คือ เพื่อศึ
กเขตพื้นท่ีส
ะหว่างปัจจยัผ
พื้นท่ีสามจงัหว

ษา 2557 ท่ี
ภฎัภาคใต ้(ยก
ลยัราชภฏัสุร
ะ 4) มหาวิ
ยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุ
เอียดกลุ่มตวัอ

าวิทยาลยัในพื

มรภ.ภูเกต็ 

มหาวทิยาลยั 

ศึกษาปัจจยัส่ว
สามจังหวดัช
ผลกัดนัและปั
วดัชายแดนภ

มีภูมิลาํเนาเดิ
เวน้ ยะลา ปัต
าษฎร์ธานี 2)
วิทยาลยัราชภั
ดท่ีจะยอมรับ
อยา่งประชาก

พื้นท่ีสามจงัห

มรภ.สงข

วนบุคคลท่ีใช
ชายแดนภาค
ปัจจยัดึงดูดกบั
าคใต ้

ดิมอยูใ่นพื้นที
ตตานี และนร
) มหาวิทยาลยั
ภฏัสงขลาจาํน
บไดว้่ามากพอ
กร 

หวดัชายแดนภ

ลา มรภ

ชใ้นการ
คใต้และ
บเหตุผล

ท่ีจงัหวดั
ราธิวาส) 
ยราชภฏั
นวนรวม
อท่ีจะใช้

ภาคใต ้

ภ.ยะลา 
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4.1.2 การสุ่มตัวอย่าง 
การกาํหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามสัดส่วนมากน้อยของจาํนวนประชากร

การสุ่มตวัอยา่งมหาวิทยาลยัจะคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีจะยอมรับไดว้่ามาก
พอท่ีจะใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรส่วนวิธีการสุ่มตวัอยา่งการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งประชากรออกเป็นพวกยอ่ยๆ หรือเรียกวา่แบ่ง
ชั้น (Strata) แลว้สุ่มตวัอยา่งจากทุกพวกออกมาตามสัดส่วนมากนอ้ยของแต่ละพวกโดยตอ้งใชว้ิธี
สุ่มอย่างง่ายในขั้นสุ่มจริง ใชว้ิธีการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Yamane’s (Yamane, 
1973: 727) โดยแทนค่าในสูตร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกตวัอยา่ง 95% โดยยอมให้เกิด
ความผดิพลาดไดไ้ม่เกิน 5% ไดผ้ลดงัน้ี 

 

จากสูตร   n =    N 
                    1+N (e2) 

แทนค่าในสูตร  n = 7,800 
1+7,800(0.05)²    n = 380 

 
ดงันั้นเม่ือเทียบขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากประชากรได ้380 คน จะไดก้ลุ่มตวัอย่างตาม

สัดส่วนแต่ละมหาวิทยาลยัท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2557 จาํนวนประมาณ 7,800  
คน จาํแนกตามมหาวิทยาลยัไดด้งัน้ี  1) มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประมาณ  2,140  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี ประมาณ 1,950 คน มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ประมาณ 1,890 คน 
และมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ประมาณ 1,820 คนซ่ึงรายละเอียดของจาํนวนประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

มหาวทิยาลยั จํานวนกลุ่มตวัอย่าง (คน) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 106 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 82 
หาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 91 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี 101 

 
เพื่อใหก้ารศึกษาเกิดความชดัเจนและไดป้ระโยชน์จากการวิจยัสูงสุด ผูว้ิจยัจึงไดแ้บ่งกลุ่ม

ตวัอยา่งนกัศึกษาออกเป็น 4 ระดบั คือ ชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ4 ชั้นปีละเท่าๆ กนัของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด ซ่ึงรายละเอียดการจาํแนกชั้นปีของนกัศึกษา มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชั้นปี 
 

มหาวทิยาลยั จํานวนกลุ่มตวัอย่างต่อช้ันปี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ชั้นปีละ  26 คน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ ชั้นปีละ  21 คน  
หาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ชั้นปีละ  23 คน 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี ชั้นปีละ  25 คน 

 
4.1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนการ

สร้างเคร่ืองมือ ดงัต่อไปน้ี  
1) ศึกษางานวิจยั ทฤษฏี และเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัผลกัดนัและปัจจยั

ดึงดูด เพื่อสร้างกรอบแนวคิด 
2) สร้างแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 

4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเหตุผลในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่วนท่ี 3 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยั
ผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
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พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบปลายเปิด 

3) นาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม 
4) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ใช้ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูต้รวจสอบ หรือท่ี

เรียกว่าการใช ้IOC (Index of Item-objective Congruence : IOC การหาดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค)์ 

5) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อนําไปใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 

4.1.4 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีได ้นาํขอ้มูลท่ีไปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปSPSS (The Statistical Package for the Social Sciences) สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์มีดงัน้ี 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และ2) สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มมากกว่า 
2 กลุ่มท่ีเป็นอิสละต่อกนัโดยใชส้ถิติ (Independent Sample t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05
ค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไปโดยใชส้ถิติค่าทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2553:116)  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีได ้นาํขอ้มูลท่ีไปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปSPSS (The Statistical Package for the Social Sciences)  
 

4.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามจาํนวน 380 ชุดมาทาํการ

ประมวลผลตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนทั้ งหมด และคดัเลือกให้ได้ตามจาํนวนสัดส่วนของหน่วย
ตัวอย่างท่ีได้กําหนดไว้ท่ี  380 คน  แล้วทําการลงรหัสข้อมูลของแบบสอบถามในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพื่อทาํการประมวลผลหาค่าสถิติท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ขอ้มูลแบบสอบถาม ส่วนท่ี1 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถ่ีและแปลงเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
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2) ขอ้มูลแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเหตุผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรีนอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและแปลง
เป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

3) ขอ้มูลแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด
ของนกัศึกษาท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑร์ะดบัการใหค้ะแนนความ
คิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดบัคะแนน ดงัน้ี 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
มากท่ีสุด 5 คะแนน 
มาก   4  คะแนน 
ปานกลาง  3  คะแนน 
นอ้ย   2  คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด  1  คะแนน 
 

ในส่วนของการแปรผลขอ้มูลส่วนน้ีได้จากการใช้ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยแบ่งเป็น 5 ระดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5 – 1 =  0.80 

               จาํนวนชั้น         5  

 
เม่ือไดค้ะแนนรวมแลว้นาํมาคิดค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมี

เกณฑ ์ในการพิจารณา ดงัน้ี 
เกณฑก์ารแปลผลคะแนนเฉล่ีย 

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั  3.41 - 4.20 หมายถึง  ระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั  2.61 - 3.40  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั  1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดบันอ้ย 

   คะแนนเฉล่ียเท่ากบั  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
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4) ขอ้มูลแบบสอบถาม ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ วิเคราะห์โดย
นาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของการศึกษาควรปรับปรุงและพฒันา
ดา้นใดบา้ง และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ นาํผลขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

5) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกบัปัจจยัผลกัดนั
และปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้วิเคราะห์โดยใชค่้าสถิติ t (t-testAnalysis) และวิเคราะห์โดยใชค้วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

6) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเหตุผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรีกบัปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดของนักศึกษาท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้วิเคราะห์โดยใชค้วามแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance) 

 
4.1.6 การประมวลผลข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้าํการประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการประมวลผลขอ้มูลดงัน้ี 

1) การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2) การลงรหัสขอ้มูล (Coding) นาํขอ้มูลของแบบสอบถามทั้งหมดมาแปรเป็น
สัญลกัษณ์แลว้ทาํการลงรหัสตามท่ีกาํหนดไวโ้ดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows 
(Statistical Package for the Social Science) 

3) การบนัทึกขอ้มูล นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการลงรหัส บนัทึกขอ้มูลลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อคาํนวณค่าทางสถิติ วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจากตารางทั้งหมดโดยละเอียด 
 

4.2 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

สาํหรับการวิจยัในเชิงคุณภาพผูว้ิจยัจะใชเ้พื่อศึกษาวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือ เพื่อศึกษา
สาเหตุในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ผูว้ิจยัจะใชก้ารสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บขอ้มูลประกอบกบัขอ้มูลจากเอกสารและ
การสงัเกตการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความครอบคลุม มีรายละเอียดดงัน้ี 
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4.2.1 การกาํหนดผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูเ้ก่ียวขอ้ง 3 กลุ่ม คือ 1) ผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งใน

อดีตและปัจจุบนัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบายการศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้    2) ผูบ้ริหารจากสถานศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคใต ้4 แห่ง ประกอบดว้ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช     และมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 3) ผูบ้ริหารสถานศึกษา/คณะครูผูส้อน
สถานศึกษาในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับนโยบายการจัด
การศึกษาในบริบทพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตลอดจนการประชุมระดมความคิดเห็นใน
เวทีต่างๆ ท่ีจดัข้ึน 

 
4.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาระเบียบวธีิวจัิยเชิงคุณภาพ 
เคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้ิจยัจะใช้ในการเก็บขอ้มูลคือ แบบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดของ

คาํถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนท่ีสาํคญัคือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นการสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป อนัไดแ้ก่ ช่ือ-สกุล ตาํแหน่งงาน

ปัจจุบนั ระยะเวลาในการปฏิบติั 
ส่วนท่ี 2 เป็นการสัมภาษณ์เก่ียวกบัมุมมองดา้นนโยบายการจดัการศึกษาของรัฐ

ความเช่ือมโยงระหวา่งระดบัมธัยมศึกษาสู่ระดบัอุดมศึกษา 
ส่วนท่ี 3 เป็นการสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ส่วนท่ี 4 การสมัภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริบทการ

จดัการศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

4.2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ขั้นตอนท่ี 1 โดยเร่ิมตน้จากการทาํหนงัสือเพื่อแนะนาํตวัเองและติดต่อขอความร่วมมือใน

การเขา้ไปสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยตรง   

ขั้นตอนท่ี 2 เม่ือไดรั้บการประสานตอบกลบัหนังสือและอนุญาตให้เขา้สัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัจะสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 1 คร้ัง คร้ังละ 45 นาที ถึง 1 ชัว่โมง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความ
สะดวกหรือเวลาวา่งของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละคน  
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ขั้นตอนท่ี 3 สาํหรับการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการจดบนัทึก
ขอ้มูลเป็นหลกั ผูว้ิจยัจะสอบถามถึงความสมคัรใจในการขอบนัทึกเทปการสัมภาษณ์พูดคุย เพื่อ
ไม่ใหส้าระสาํคญัท่ีจะนาํมาทาํวิจยัพลาดไป  

ขั้นตอนท่ี 4 ผูว้ิจยัจะใชเ้วลาเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกน้ีประมาณ 1-2 
เดือน และเพื่อให้การคน้ควา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงไดแ้ก่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบญัญติั เอกสาร ทฤษฎีและส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  

 
4.2.4 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจยัจะเขียนรายงานผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํวิจยัเชิงคุณภาพในรูปแบบพรรณนารายกรณี 

โดยผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหา และอาศยักรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมวิเคราะห์
คาํตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยการตีความตามเน้ือหา การจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลและจาํแนก
วิเคราะห์ตามประเด็น ทั้งน้ีรวมถึงการนาํเอาขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการสังเกตการณ์ในภาคปฏิบติั 
มาร่วมวิเคราะห์ประกอบดว้ย เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในเชิงตรรกะ และนาํไปสู่ขอ้สรุปของ
ผลการวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 



บทที ่5 
 

ผลการศึกษา 
 

ในบทน้ีผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ซ่ึงประกอบด้วย ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลด้านเหตุผลของการตดัสินใจ และระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย การประมวล
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ และการสมัภาษณ์บุคคลท่ีมีความเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั  

 
5.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะใชเ้พื่อศึกษาวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 และ 3 คือ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
ใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเพื่อ
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุจูงใจภายในท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนักบัเหตุจูงใจในการกาํหนดจุดหมาย
ปลายทางท่ีเป็นปัจจยัดึงดูดให้นักศึกษาเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ ซ่ึงผูว้ิจยัจะใชข้อ้มูลจากการสาํรวจ (Survey Research) ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือ สามารถนาํเสนอผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

5.1.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
X   แทน  ค่าเฉล่ีย  
S.D     แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 n         แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
t           แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัสาํคญั 

จากการแจกแจงแบบ t (t- distribution) 
 F         แทน        ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัสาํคญั 

จากการแจกแจงแบบF (F- distribution) 
Df แทน       ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
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SS       แทน       ผลโดยรวมกาํลงัสอง (Sum of   Square) 
 MS     แทน       ค่าเฉล่ียผลรวมกาํลงัสอง (Mean Square) 
 Sig      แทน       ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significances)  

   *      แทน       นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

5.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตารางที ่5.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 89 23.4 
หญิง 291 76.6 

รวม 380 100 

อายุ 

19 ปี 43 11.3 
20 ปี 69 18.2 
21 ปี 96 25.3 
22 ปี 98 25.8 

23 ปี 44 11.6 
24 ปี 22 5.8 
25 ปี 8 2.1 

รวม 380 100 

ศาสนา 
อิสลาม 290 76.3 
พทุธ 90 23.7 

รวม 380 100 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

คณะ 
ครุศาสตร์ 146 38.4 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 91 23.9 
นิติศาสตร์ 28 7.4 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 78 20.5 

วิทยาการจดัการ 28 7.4 
พยาบาลศาสตร์ 9 2.4 
รวม 380 100 

ช้ันปี 

1 72 18.9 
2 90 23.7 
3 83 21.8 
4 135 35.5 

รวม 380 100 

ภูมิลาํเนา 
จงัหวดัยะลา 92 24.2 
จงัหวดัปัตตานี 98 25.8 
จงัหวดันราธิวาส 190 50.0 

รวม 380 100 

สถานภาพของผู้ปกครอง 
อยูด่ว้ยกนั 280 73.7 
แยกกนัอยู ่ 41 10.8 
หยา่ร้าง 27 7.1 
ถึงแก่กรรม 32 8.4 

รวม 380 100 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

จํานวนบุตรของผู้ปกครอง   
1 คน 33 8.7 
2 คน 71 18.7 
3 คน 81 21.3 
4 คน 76 20.0 

5 คน 47 12.4 
6 คน 28 7.4 
7 คน 24 6.3 
8 คน 9 2.4 
9 คน  11 2.9 

รวม 380 100 

รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง   
ตํ่ากวา่ 10,000 123 32.4 
10,001-30,000 172 45.3 
30,001-40,000 51 13.4 
สูงกวา่ 40,001 34 9.0 

รวม 380 100 

อาชีพของผู้ปกครอง   
รับราชการ 49 12.9 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 17 4.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 80 21.1 
เกษตรกร/ชาวไร-ชาวสวน 153 40.3 
รับจา้งทัว่ไป 81 21.3 

รวม 380 100 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับมัธยมปลาย   
ตาํกวา่ 2.50 90 23.7 
2.50-2.99 165 43.4 
3.00-3.49 101 26.6 
สูงกวา่ 3.50 24 6.3 

รวม 380 100 

 
จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ สดัส่วนตวัอยา่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.6 มากกว่าสัดส่วนของกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็นเพศชาย ร้อยละ 23.4 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.8 
รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งอาย ุ21 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.3 และกลุ่มตวัอยา่งอาย ุ20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
18.2 กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ23 ปี ร้อยละ 11.6 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 76.3 และศาสนาพุทธสัดส่วนร้อยละ 23.7 ในส่วนของคณะท่ีศึกษา กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยูค่ณะครุศาสตร์ มีสัดส่วนร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 23.9 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีร้อยละ 20.4 คณะ
วิทยาการจดัการและนิติศาสตร์มีสัดส่วนเท่ากนัท่ีร้อยละ 7.4 คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 2.4 
ตามลาํดบั ส่วนระดบัชั้นปีนั้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี4 คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 35.5 รองลงมาคือชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.7 และชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ21.8  ชั้นปีท่ี1 ร้อย
ละ18.9 ตามลาํดบั ในส่วนของจงัหวดันั้นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ อยูใ่นจงัหวดันราธิวาส มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือจงัหวดัปัตตานี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.8 และจงัหวดัยะลาร้อย
ละ 24.2 ตามลาํดบั  

เม่ือพิจารณาจาํนวนบุตรของผูป้กครองพบว่ากลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาท่ีผูป้กครองมีบุตรมาก
ท่ีสุดคือ 9 คน โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ผูป้กครองมีบุตร 3 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.3 
รองลงมาคือบุตร 4 คน สัดส่วนร้อยละ 20.0 และ2 คน ร้อยละ 18.7 บุตร 5 คน ร้อยละ12.3 
ตามลาํดับ ในส่วนของสถานภาพของผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 73.7 รองลงมาแยกกนัอยู ่มีสัดส่วนร้อยละ 10.8 และถึงแก่กรรมร้อยละ 8.4 หยา่ร้าง 
ร้อยละ 7.1 ตามลาํดบั รายไดต่้อเดือนของผูป้กครองส่วนใหญ่อยูท่ี่ 10,001-30,000 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 45.3 รองลงมาคือตํ่ากว่า 10,000 บาท สัดส่วนร้อยละ 32.4 และจาํนวน 30,001-
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40,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.4 จาํนวนสูงกว่า 40,001 บาท ร้อยละ 9.0 ตามลาํดบั เพื่อ
พิจารณาดา้นอาชีพพบว่า ผูป้กครองของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ชาวไร่-
ชาวสวน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 40.3 รองลงมาคือรับจา้งทัว่ไป 21.3 และประกอบธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย ร้อยละ 21.1 รับราชการ ร้อยละ 12.9 พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.5 ตามลาํดบั ในส่วน
ของขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส่วนใหญ่ท่ีคะแนนเฉล่ียระดบั 2.50-2.99 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.4 
รองลงมาคือ 3.00-3.49 ร้อยละ 26.6 คะแนนเฉล่ียระดบัตํ่ากว่า 2.50 ร้อยละ 23.7 และสูงกว่า 3.50 
ร้อยละ 6.3 ตามลาํดบั 
 

5.1.3 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 
ตารางที ่5.2 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาํแนกตามข้อมูลด้านเหตุผลในการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

เหตุผลในการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี               
นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ของนักศึกษา 

จํานวน ร้อยละ 

ตอ้งการพฒันาตนเอง 213 56.1 
ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 82 21.6 
ตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 40 10.5 
ตอ้งการพฒันาอาชีพ 42 11.1 
อ่ืนๆ 3 .8 

รวม 380 100 

 
จากตารางท่ี 5.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั

ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะตอ้งการพฒันาตนเองมากท่ีสุด คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 56.1 รองลงมา ตดัสินใจเลือกศึกษาเพราะตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสังคม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 21.6 ตดัสินใจเลือกเพราะตอ้งการพฒันาอาชีพท่ีสัดส่วนร้อยละ 11.1 ตดัสินใจ
เลือกเพราะตอ้งการหลบหลีกปัญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สัดส่วนร้อยละ 10.5 อ่ืนๆ ไดแ้ก่
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ตอ้งการหาประสบการณ์จากนอกสถานท่ี และจากคาํแนะนาํของบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 0.8 
ตามลาํดบั 

 
5.1.4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับ

ปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยสามารถสรุปผล
การศึกษาตามปัจจยัผลกัดนัของนกัศึกษา ทั้ง 3 ดา้น ไดด้งัน้ี 

1) ดา้นความคาดหวงั (Expectations) 
 
ตารางที ่5.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัผลกัดนัดา้นความคาดหวงั ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

 
ปัจจัยผลกัดัน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 

ด้านความคาดหวงั 

1.1 ความคาดหวงัของผูป้กครอง  3.61 1.025 มาก 
1.2 ความคาดหวงัดา้นสงัคม/กลุ่มเพื่อน  3.36 0.792 ปานกลาง 
1.3ความคาดหวงัดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์การศึกษา  3.50 0.811 มาก 
1.4 ความคาดหวงัดา้นการทาํงานหารายไดร้ะหวา่งเรียน  3.32 1.015 ปานกลาง 
1.5 ความคาดหวงัดา้นอาจารยผ์ูส้อน/บุคลากรทางการศึกษา 3.58 0.830 มาก 
1.6 ความคาดหวงัต่อความกา้วหนา้ในอาชีพ 3.99 0.942 มาก 
1.7 ความคาดหวงัต่อความสาํเร็จในการศึกษา 3.92 0.877 มาก 
1.8 ความคาดหวงัต่อหลกัสูตร/การเรียนการสอน 3.93 0.863 มาก 
1.9 ตอ้งการท่ีจะกลบัไปประกอบอาชีพในภูมิลาํเนาเดิม 4.00 1.021 มาก 

รวม 3.69 0.631 มาก 
 

จากตารางท่ี 5.3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัดา้นความ
คาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ในเร่ืองของความคาดหวงัหรือความ
ตอ้งการท่ีจะกลบัไปประกอบอาชีพท่ีภูมิลาํเนาเดิม ความคาดหวงัต่อความกา้วหนา้ทางดา้นอาชีพ 
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ความคาดหวงัต่อหลกัสูตรการเรียนการสอน ความคาดหวงัต่อความสําเร็จในการศึกษา ความ
คาดหวงัของผูป้กครอง ความคาดหวงัดา้นอาจารยผ์ูส้อน/บุคลากรทางการศึกษา ความคาดหวงัดา้น
สถานท่ีและอุปกรณ์ทางการศึกษา เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00, 3.99, 3.93, 3.92, 3.61, 
3.58 และ 3.50 ตามลาํดบั ส่วนเร่ืองความคาดหวงัดา้นสังคม/กลุ่มเพื่อน และความคาดหวงัดา้นการ
ทาํงานหารายไดร้ะหว่างเรียน เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 และ 3.32 
ตามลาํดบั 

2) ดา้นขอ้ผกูพนั (Commitment) 
 
ตารางที ่5.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัผลกัดนัดา้นขอ้ผกูพนัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

ปัจจัยผลกัดัน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 

ด้านข้อผูกพนั 
2.1 ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.79 1.100 ปานกลาง 
2.2 สภาพการเมืองการปกครองในพ้ืนท่ี 2.98 1.076 ปานกลาง 
2.3 สภาพเศรษฐกิจในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3.17 0.951 ปานกลาง 
2.4 คาํแนะนาํของผูป้กครอง 3.35 1.083 ปานกลาง 
2.5 รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 3.20 0.975 ปานกลาง 
2.6 คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์โรงเรียนเดิม(มธัยมศึกษา) 3.23 0.896 ปานกลาง 
2.7 คาํแนะนาํของเพ่ือน 3.08 0.953 ปานกลาง 
2.8 การใหบ้ริการการศึกษาในพื้นท่ี  3.36 0.895 ปานกลาง 
2.9 คุณภาพการศึกษา/สถานศึกษาในพื้นท่ี 3.42 0.911 มาก 

รวม 3.17 0.697 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัดา้นขอ้

ผกูพนั โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ในเร่ืองของคุณภาพการศึกษา/
สถานศึกษาในพื้นท่ี เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
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จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.42 และการให้บริการการศึกษาในพ้ืนท่ี 
คาํแนะนาํของผูป้กครอง คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์โรงเรียนเดิม (มธัยมศึกษา) รายไดข้องผูป้กครอง
ต่อเดือน สภาพเศรษฐกิจในพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต  ้คาํแนะนําของเพ่ือน สถานภาพ
การเมือง การปกครองในพ้ืนท่ี ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นเร่ืองท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.36, 3.35, 3.23, 3.20, 3.17, 3.08, 2.98 และ 2.79 ตามลาํดบั 

3) ดา้นแรงกระตุน้/แรงเสริม (Forces) 
 
ตารางที ่5.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัผลกัดัน ด้านแรงเสริม/แรง

กระตุน้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

 
ปัจจัยผลกัดัน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 

ด้านแรงกระตุ้น/แรงเสริม 
3.1 มหาวิทยาลยัท่ีศึกษาอยูมี่คณะ/สาขาตรงตามความตอ้งการ 3.70 0.913 มาก 
3.2 การช่วยเหลือทางการเงินของมหาวิทยาลยั 3.19 0.974 ปานกลาง 
3.3 กิจกรรมส่งเสริมพฒันานกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 3.31 0.852 ปานกลาง 
3.4 ค่าสมคัร ค่าทาํเนียมการศึกษา/ค่าเทอมของมหาวิทยาลยั 3.31 0.852 ปานกลาง 
3.5 การประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยั 3.29 0.956 ปานกลาง 
3.6 บรรยากาศการเรียนในหอ้งเรียน 3.35 0.823 ปานกลาง 
3.7 ระยะทางจากภูมิลาํเนาถึงมหาวิทยาลยั 3.42 0.891 มาก 
3.8 ความสาํเร็จของศิษยเ์ก่า 3.29 0.965 ปานกลาง 
3.9 คะแนนเฉล่ีย(GPA)ในระดบัมธัยมศึกษา 3.57 0.811 มาก 
3.10 ระบบการรับสมคัรนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั  3.43 0.864 มาก 

รวม 3.39 0.559 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 5.5 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ดา้นแรง
กระตุน้/แรงเสริม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 ในเร่ืองมหาวิทยาลยัท่ี
ศึกษาอยู่มีคณะ/สาขาวิชา ตรงตามความตอ้งการ คะแนนเฉล่ีย (GPA) ในระดบัมธัยมศึกษา 
ระยะทางจากภูมิลาํเนาถึงมหาวิทยาลยั เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญา
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ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70, 3.57 และ 
3.42 ตามลาํดบั และบรรยากาศการเรียนในหอ้งเรียน ค่าสมคัร ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าเทอมของ
มหาวิทยาลัย  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย  การประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลยั ความสาํเร็จของศิษยเ์ก่า และการช่วยเหลือทางการเงินของมหาวิทยาลยั เป็นเร่ืองท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35, 3.31, 3.31, 3.29, 3.29 และ 3.19  ตามลาํดบั 

 
5.1.5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับ

ปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยสามารถสรุปผล
การศึกษาตามปัจจยัผลกัดนัของนกัศึกษา ทั้ง 4 ดา้น ไดด้งัน้ี 

1) ดา้นจุดมุ่งหมาย (Goal) 
 

ตารางที ่5.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัดึงดูดดา้นจุดมุ่งหมายท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
ปัจจัยผลกัดัน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 

จุดมุ่งหมาย 
4.1 ความตอ้งการดา้นรายไดห้ลงัสาํเร็จการศึกษา 3.68 0.928 มาก 
4.2 ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการศึกษาระดบัปริญญาตรี 3.68 0.922 มาก 
4.3ความรู้ ความสามาร ความเช่ียวชาญของอาจารยผ์ูส้อน 3.63 0.848 มาก 
4.4 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 3.56 0.884 มาก 
4.5 สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลยั 3.47 0.885 มาก 
4.6 เม่ือจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้ตอ้งการศึกษาระดับ
ปริญญาโท นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3.55 0.919 มาก 

รวม 3.59 0.665 มาก 

 
จากตารางท่ี 5.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดึงดูด ด้าน

จุดมุ่งหมาย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ในเร่ืองของความตอ้งการดา้น
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รายไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการศึกษาระดบัปริญญาตรี ความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญของอาจารยผ์ูส้อน ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เม่ือสาํเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีแลว้ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลยั เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68, 
3.68, 3.63, 3.56, 3.55 และ 3.47 ตามลาํดบั 

2) ดา้นความเช่ือ (Belief Orientation) 
 

ตารางที ่5.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัดึงดูด ดา้นความเช่ือท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
ปัจจัยผลกัดัน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 

ด้านความเช่ือ 

5.1 ความเช่ือมัน่ต่อนโยบายการจดัการศึกษา                           
ของมหาวิทยาลยั ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3.37 0.830 ปานกลาง 

5.2 ความเช่ือมัน่ต่อนโยบายการจดัการศึกษา                           
ของมหาวิทยาลยั นอกพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3.60 0.804 มาก 

5.3ความเช่ือมัน่ในตนเอง 3.64 0.772 มาก 
5.4 ความเช่ือมัน่วา่ การศึกษาระดบัปริญญาตรี                         
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                                
จะไดรั้บความเช่ือมัน่จากสงัคมมากข้ึน 

3.48 0.861 มาก 

5.5 ความเช่ือมัน่วา่ การศึกษาระดบัปริญญาตรี                         
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะมีงานทาํ 

3.46 0.832 มาก 

รวม 3.51 0.586 มาก 

 
จากตารางท่ี 5.7 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ดา้นความ

เช่ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ในเร่ืองของความเช่ือมัน่ในตนเอง ความ
เช่ือมัน่ต่อนโยบายการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยันอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ความ
เช่ือมัน่ว่าการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้จะได้รับความ
เช่ือมัน่จากสังคมมากข้ึน ความเช่ือมัน่ว่า การศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
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ชายแดนภาคใต ้จะมีงานทาํ เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64, 3.60, 3.48 และ 3.46 
ตามลาํดบั ส่วนในเร่ืองของความเช่ือมัน่ต่อนโยบายการจดัการศึกษา ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้มีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 

3) ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม (Value Standards) 
 
ตารางที ่5.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัดึงดูด ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

 
ปัจจัยผลกัดัน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 

มาตรฐาน/ค่านิยม 
6.1 ความสาํคญัของใบปริญญาบตัร 3.69 0.935 มาก 
6.2 มหาวิทยาลยัท่ีกาํลงัศึกษาอยูเ่ป็นมหาวิทยาลยัท่ีตั้งใจเลือก 3.61 0.869 มาก 
6.3 คณะ/สาขาวิชาท่ีศึกษาอยูมี่ผลต่อความกา้วหนา้ทางดา้น
อาชีพ 

3.67 0.907 มาก 

6.4 ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 3.46 0.902 มาก 
6.5 คุณภาพของมหาวิทยาลยั 3.61 0.766 มาก 
6.6 หอพกันกัศึกษา 3.37 0.917 ปานกลาง 
6.7 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 3.33 1.005 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.605 มาก 

 
จากตารางท่ี 5.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดึงดูด ด้าน

มาตรฐาน/ค่านิยม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ในเร่ืองของความสาํคญัของ
ใบปริญญาบัตร คณะ/สาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่มีผลต่อความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยท่ีกําลังศึกษาอยู่ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีตั้ งใจเลือก และช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69, 3.67, 3.61, 3.61, 3.46 ส่วนในเร่ือง
ของหอพกันกัศึกษา  และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
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ในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบั ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.37 และ 3.33 ตามลาํดบั 

4) ดา้นอุปนิสยั/และขนบธรรมเนียมประเพณี (Habit and Customs) 
 
ตารางที ่5.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจําแนกตามปัจจัยดึงดูด ด้านอุปนิสัย/และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
ปัจจัยผลกัดัน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ 

ด้านอุปนิสัย/และขนบธรรมเนียมประเพณ ี
7.1 การนบัถือศาสนา 3.22 0.983 ปานกลาง 
7.2 ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร 3.21 0.954 ปานกลาง 
7.3 การปฏิบติัศาสนกิจในแต่ละวนั 3.27 0.962 ปานกลาง 
7.4 การแต่งกายตามหลกัศาสนา 3.38 1.016 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.837 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 5.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดึงดูด ด้าน
อุปนิสัย และขนบธรรมเนียมประเพณี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ใน
เร่ืองของการแต่งกายตามหลกัศาสนา การปฏิบติัศาสนกิจในแต่ละวนั ศาสนา ภาษาท่ีใชใ้นการ
ส่ือสาร เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.38, 3.27, 3.22 และ 3.21 
 

5.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับเหตุผลในการ
ตัดสินใจเลอืกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกบัเหตุผลในการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตส้ามารถสรุปผลการศึกษา
ตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดด้งัน้ี  
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1) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ตารางที ่5.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษา

ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
เหตุผลในการตัดสินใจเลอืกศึกษาระดับ
ปริญญาตรีนอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดั
ชายแดนภาคใต้  

        เพศชาย                       เพศหญิง  

 
จํานวน 

 
ร้อยละ 

 
จํานวน 

 
ร้อยละ 

Chi-square 

ตอ้งการพฒันาตนเอง 50 56.2 163 56.0  
ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 24 27.0 58 19.9  
ตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบใน
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8 9.0 35 11.0  
 

ตอ้งการพฒันาอาชีพ 7 7.9 35 12.0  
อ่ืนๆ 0 0 3 1.0  

รวม 89 100 291 100 0.432 
 

จากตารางท่ี 5.10 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีเหตุผลในการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 
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2) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายกุบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ตารางที ่5.11 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั

ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
เหตุผลในการตัดสินใจเลอืกศึกษา          
ระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่าม
จังหวดัชายแดนภาคใต้  

อายุ Chi-
square 19ปี     20ปี     21ปี     22ปี      23ปี    24ปี   25ปี 

ตอ้งการพฒันาตนเอง 24 38 55 55 21 17 3  
ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 11 18 18 20 10 2 3  
ตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3 4 13 12 5 2 1  

ตอ้งการพฒันาอาชีพ 5 9 10 9 7 1 1  
อ่ืนๆ 0 0 0 2 1 0 0  

รวม 43 69 96 98 44 22 8 0.830 

 
จากตารางท่ี 5.11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีเหตุผลในการตดัสินใจ

เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 
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3) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างศาสนากบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ตารางที ่5.12 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างศาสนากับเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษา

ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
เหตุผลในการตัดสินใจเลอืกศึกษา
ระดับปริญญาตรี  นอกเขตพืน้ที่
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้  

           อสิลาม                   พุทธ Chi-square 

จํานวน      ร้อยละ     จํานวน      ร้อยละ 

ตอ้งการพฒันาตนเอง 167 57.6 46 51.1  
ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 55 19.0 27 30.0  
ต้องการหลบหลีกปัญหาความไม่
สงบในพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้

33 11.4 7 7.8  
 

ตอ้งการพฒันาอาชีพ 33 11.4 9 10.0  
อ่ืนๆ 2 0.7 1 1.1  

รวม 290 100 90 100    0.39 
 

จากตารางท่ี 5.12 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีศาสนาแตกต่างกนั มีเหตุผลในการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 
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4) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคณะกบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ตารางที ่5.13 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคณะกบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั

ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ที่สาม
จังหวดัชายแดนภาคใต้  

คณะ  
Chi-square 
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นุษ
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คณ
ะพ
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ตอ้งการพฒันาตนเอง 86 49 16 39 17 6  
ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 30 23 8 17 3 1  
ต้องการหลบหลีกปัญหาความไม่
สงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

16 10 2 10 2 0  

ตอ้งการพฒันาอาชีพ 12 9 2 12 5 2  
อ่ืนๆ 2 0 0 0 1 0  

รวม 146 91 28 78 28 9      0.690 
 

จากตารางท่ี 5.13 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคณะแตกต่างกนั มีเหตุผลในการตดัสินใจ                  
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 
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5) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งชั้นปีกบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ตารางที ่5.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชั้นปีกบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษา

ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
เหตุผลในการตัดสินใจเลอืกศึกษาระดับ
ปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดั
ชายแดนภาคใต้  

ช้ันปี 

 

 ปี 1          ปี 2         ปี 3      ปี 4 

 
 Chi-square 

ตอ้งการพฒันาตนเอง 39 52 42 80  
ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 19 18 23 22  
ตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบใน
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5 10 9 16  

ตอ้งการพฒันาอาชีพ 9 10 9 14  
อ่ืนๆ 0 0 0 3  

รวม 72 90 83 135      0.476 

 
จากตารางท่ี 5.14 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีชั้นปีแตกต่างกนั มีเหตุผลในการตดัสินใจ

เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 
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6) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจงัหวดักบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ตารางที ่5.15 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจงัหวดักับเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษา

ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

เหตุผลในการตัดสินใจเลอืกศึกษาระดับปริญญา
ตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้  

จังหวดั  
Chi-square 

จัง
หว

ดัย
ะล
ะ 

จัง
หว

ดัปั
ตต

านี
 

จัง
หว

ดัน
รา
ธิว
าส

 

 

ตอ้งการพฒันาตนเอง 48 55 110  
ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 23 26 33  
ตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

12 11 17  

ตอ้งการพฒันาอาชีพ 9 6 27  
อ่ืนๆ 0 0 3  

รวม 92 98 190 0.171 
 

จากตารางท่ี 5.15 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีจงัหวดัแตกต่างกนั มีเหตุผลในการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 
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7) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจาํนวนบุตรของผูป้กครองกบัเหตุผลใน
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ตารางที ่5.16 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจาํนวนบุตรของผูป้กครองกับเหตุผลในการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

เหตุผลในการตัดสินใจเลอืกศึกษา
ระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้  

จํานวนบุตรของผู้ปกครอง (คน)  
Chi-square 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ตอ้งการพฒันาตนเอง 23 38 41 43 29 16 15 3 5  

ต้องการพัฒนาสถานภาพทาง
สงัคม 

5 19 20 11 10 6 7 3 1  

ตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่
สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

2 
 

8 9 15 3 1 0 0 2    

ตอ้งการพฒันาอาชีพ 3 6 10 7 4 5 2 2 3  

อ่ืนๆ 0 0 1 0 1 0 0 1 0  

รวม 33 71 81 76 47 28 24 9 11       0.089 

 
จากตารางท่ี 5.16 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีจาํนวนบุตรของผูป้กครองแตกต่างกนั มี

เหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่
แตกต่างกนั 
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8) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งสถานภาพของผูป้กครอง กบัเหตุผลใน
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ตารางที ่5.17 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพของผูป้กครองกับเหตุผลในการ

ตดัสินใจเลือกศึกษา ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
เหตุผลในการตัดสินใจเลือก
ศึกษาระดับปริญญาตรี นอก
เขตพืน้ที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

สถานภาพของผู้ปกครอง  
Chi-square 

 
อยู่ด้วยกนั 

 
แยกกนัอยู่ 

 
หย่าร้าง 

 
ถึงแก่กรรม 

ตอ้งการพฒันาตนเอง 158 18 15 22  
ตอ้งการพฒันาสถานภาพทาง
สงัคม 

60 13 7 2  

ตอ้งการหลบหลีกปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

28 8 1 3  

ตอ้งการพฒันาอาชีพ 32 2 4 4  
อ่ืนๆ 2 0 0 1  

รวม 280 41 27 32 0.159 

 
จากตารางท่ี 5.17 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสถานภาพของผูป้กครองแตกต่างกนั มี

เหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่
แตกต่างกนั 
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9) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งรายไดข้องผูป้กครอง กบัเหตุผลในการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ตารางที ่5.18 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนกบัเหตุผลในการ

ตดัสินใจเลือกศึกษา ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

 

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สาม
จังหวดัชายแดนภาคใต้ 

รายได้ของผู้ปกครอง/ต่อเดือน  
 

Chi-square 
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ตอ้งการพฒันาตนเอง 72 96 29 16  
ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 24 38 13 7  
ตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

15 17 4 4  

ตอ้งการพฒันาอาชีพ 12 23 4 3  
อ่ืนๆ 1 1 1 0  

รวม 124 175 51 30 0.973 

 
จากตารางท่ี 5.18 พบว่าตวัอย่างท่ีรายไดข้องผูป้กครอง/ต่อเดือนแตกต่างกนั มี

เหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่
แตกต่างกนั 
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10) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพของผูป้กครองกบัเหตุผลในการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ตารางที ่5.19 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพของผูป้กครองกบัเหตุผลในการตดัสินใจ

เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

 

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ระดับปริญญาตรี  นอกเขตพื้นที่
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้  

อาชีพของผู้ปกครอง  
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ตอ้งการพฒันาตนเอง 27 12 49 89 36 0  
ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 11 3 12 33 23 0  
ต้องการหลบหลีกปัญหาความไม่
สงบในพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้

4 2 9 17 8 0  

ตอ้งการพฒันาอาชีพ 7 0 10 13 12 0  
อ่ืนๆ 0 0 0 1 2 0  

รวม 49 17 80 153 81 0 0.487 

 
จากตารางท่ี 5.19 พบว่า ตวัอยา่งท่ีอาชีพของผูป้กครองแตกต่างกนั มีเหตุผลในการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 
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11) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยม
ปลายกบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
 
ตารางที ่5.20 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยมปลายกบั

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษา ระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้

 
 

เหตุผลในการตัดสินใจเลอืกศึกษาระดับปริญญา
ตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 

Chi-square 
ตํ่า
กว่
า 2

.50
 

2.5
1-2

.99
 

3.0
0-3

.49
 

สูง
กว่
า -

3.5
0 

ตอ้งการพฒันาตนเอง 54 88 57 14  
ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 19 37 20 6  
ตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8 16 13 3  

ตอ้งการพฒันาอาชีพ 9 21 11 1  
อ่ืนๆ 0 3 0 0  

รวม 90 165 101 24 0.841 

 
จากตารางท่ี 5.20 พบว่าตวัอย่างท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

แตกต่างกนั มีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ม่แตกต่างกนั 
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5.1.7 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันของนักศึกษาที่มีต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

จากการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยผลกัดันของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ ําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลไดด้งัน้ี 

1) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามเพศ 
 
ตารางที ่5.21 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ T สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามเพศ 

 

 
จากตารางท่ี 5.21 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั

โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ส่วนเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า เพศชายมีความคิดเห็น 
ดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมี

ความคดิเห็นเกีย่วกบั     
ปัจจัยผลกัดัน 

 

เพศชาย เพศหญงิ  
 

T 

 
 

Sig. 
( N =    89 ) ( N = 291  ) 

X S.D X S.D 

ด้านความคาดหวงั 3.66 0.705 3.69 0.607 -0.447 0.655 
ด้านข้อผูกพนั 3.25 0.73 3.15 0.686 1.216 0.225 
ด้านแรงเสริม/ 
แรงกระตุ้น 

3.46 0.58 3.37 0.552 1.322 0.187 

รวม 3.46 0.472 3.40 0.421 0.286 0.317 
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ตามลาํดบั ส่วนเพศหญิงมีความคิดเห็น
ด้านความคาดหวงัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตม้ากท่ีสุดเช่นกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 รองลงมาเป็นดา้นแรงกระตุน้/แรงเสริม 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 ตามลาํดบั  

และจากการทดสอบเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชายและหญิง มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า เพศชายและ            
เพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยผลักดัน ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับ                
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนัเช่นกนั 



 

2) เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัผลดัดนัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามอาย ุ

 
ตารางที ่5.22 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัผลดัดนัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามอาย ุ
 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจัย
ผลกัดัน 

อายุ 

       19ปี 
    ( N= 43 ) 

20ปี 
( N=   69 ) 

21ปี 
( N= 96 ) 

22ปี                     23ปี                    24ปี                     25ปี 
    ( N= 98 )          ( N=  44 )             ( N=  22 )             ( N=  8 ) 

X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D 

ดา้นความคาดหวงั 3.68 0.700 3.77 0.706 3.73 0.607 3.66 0.591 3.54 0.529 3.55 0.721 3.95 0.531 
ดา้นขอ้ผกูพนั 3.36 0.563 3.19 0.905 3.05 0.675 3.14 0.624 3.24 0.736 3.11 0.468 3.48 0.517 
ดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ 3.43 0.586 3.33 0.655 3.39 0.552 3.40 0.515 3.49 0.524 3.24 0.525 3.40 0.453 

รวม 3.49 0.436 3.43 0.517 3.39 0.434 3.40 0.351 3.43 0.470 3,30 0.430 3.61 0.363 

120 
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จากตารางท่ี 5.22 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ19 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอย่างอายุ 19 ปี มี
ความคิดเห็นดา้นความคาดหวงัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ20 ปี 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ20 ปี มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 รองลงมา
เป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และ ดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 
ตามลาํดบั  กลุ่มตวัอย่างอายุ 21 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งอาย ุ21 ปี มีความคิดเห็น
ดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ 22 ปี มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งอาย ุ22 ปี มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.66 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.14 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ23 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งอาย ุ23 ปี มีความคิดเห็นดา้น
ความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.49และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 ตามลาํดบั  

เม่ือพิจารณากลุ่มตวัอยา่งอาย ุ 24 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ใน
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ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ24 ปี มีความ
คิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 ตามลาํดบั และกลุ่มตวัอยา่ง อายุ
25 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี  
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61  เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งอาย ุ25 ปี มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.95 รองลงมาเป็นดา้นขอ้ผกูพนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และดา้นแรงเสริมแรง/กระตุน้ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.40 ตามลาํดบั 

3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามอาย ุ
 
ตารางที ่5.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามอาย ุ

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยผลกัดัน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นความคาดหวงั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

6 
373 
379 

2.567 
148.442 
151.009 

0.428 
0.398 

1.075 0.377 

ดา้นขอ้ผกูพนั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

6 
373 
379 

4.202 
180.106 
184.308 

0.700 
0.483 

1.450 0.194 

ด้านแรง เส ริม /แรง
กระตุน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

6 
373 
379 

1.2.96 
117.530 
118.821 

0.215 
0.315 

0.683 0.664 
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จากตารางท่ี 5.23 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ผลกัดันท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ม่แตกต่างกนั 

4) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามศาสนา 
 
ตารางที ่5.24 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามศาสนา 

 

 
จากตารางท่ี 5.24 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 
รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.15 ตามลบัดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีนบัถือศาสนาพุทธ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีนบัถือศาสนา
พุทธ มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต

ความคดิเห็นเกีย่วกบั     
ปัจจัยผลกัดัน 

 

อสิลาม พุทธ  
 
t 

 
 

Sig. 
( N = 290 ) ( N = 90 ) 

X S.D X S.D 

ดา้นความคาดหวงั 3.68 0.636 3.71 0.616 -0.505 0.614 
ดา้นขอ้ผกูพนั 3.15 0.700 3.22 0.688 -0.756 0.450 
ดา้นแรงเสริม/แรง
กระตุน้ 

3.38 0.575 3.42 0.509 -0.505 0.614 

รวม 3.40 0.437 3.45 0.420 -0.868 0.386 
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พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/
แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 ตามลาํดบั 

และจากการทดสอบเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีนับถือศาสนาอิสลามและ
ศาสนาพทุธ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ี นบัถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั               
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่
แตกต่างกนัเช่นกนั 

5) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามศาสนา 
 
ตารางที ่5.25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามศาสนา 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยผลกัดนั 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นความคาดหวงั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1 
378 
379 

0.102 
150.907 
151.009 

0.102 
0.399 

0.255 0.614 

ดา้นขอ้ผกูพนั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1 
378 
379 

0.279 
184.029 
184.308 

0.102 
0.399 

0.572 
0.572 

0.450 

ดา้นแรงเสริม/แรง
กระตุน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1 
378 
379 

0.080 
118.741 
118.821 

0.080 
0.314 

0.255 0.614 

 
จากตารางท่ี 5.25 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีศาสนาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ผลกัดันท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 
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6) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัผลกัดนัของนกัศึกษาที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามคณะ 

 
ตารางที ่5.26 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัผลกัดนัที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั

ปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามคณะ 
 

 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจัยผลกัดัน 
คณะ 

คณ
ะค

รุศ
าส
ตร์

 

คณ
ะม

นุษ
ยศ
าส
ตร์

แล
ะส

งัค
มศ

าส
ตร์

 

คณ
ะนิ

ติศ
าส
ตร์

 

คณ
ะว
ิทย

าศ
าส
ตร์
แล

ะ
เท
คโ
นโ

ลย
 ี

คณ
ะว
ิทย

าก
าร
จดั

กา
ร 

คณ
ะพ

ยา
บา
ลศ

าส
ตร์

 

( N=  146 ) ( N =  91 ) ( N = 28 ) ( N = 78 ) ( N = 28 ) ( N =  9 ) 
 X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D 
             

ดา้นความคาดหวงั 3.60 0.619 3.75 0.567 3.94 0.417 3.65 0.782 3.73 0.555 3.83 0.566 
ดา้นขอ้ผกูพนั 3.18 0.622 3.21 0.659 3.31 0.720 3.06 0.825 3.16 0.812 3.14 0.618 
ดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ 3.31 0.551 3.45 0.584 3.49 0.473 3.36 0.531 3.62 0.530 3.43 0.830 

รวม 3.36 0.414 3.47 0.381 3.58 0.348 3.35 0.510 3.56 0.477 3.47 0.493 
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จากตารางท่ี 5.26 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.60 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 และดา้นขอ้ผกูพนั 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 ตามลาํดบั  

กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 และดา้นขอ้
ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ตามลาํดบั  

กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะนิติศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยผลกัดัน
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่น
คณะนิติศาสตร์ มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 รองลงมาเป็นดา้นแรง
เสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 ตามลาํดบั  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 และดา้นขอ้
ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 ตามลาํดบั  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่น
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คณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นด้านความคาดหวงัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับ
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 รองลงมา
เป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16
ตามลาํดบั  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่นคณะพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็นด้านความคาดหวงัมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับ
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 รองลงมา
เป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 
ตามลาํดบั 

7) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามคณะ 
 
ตารางที ่5.27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามคณะ 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยผลกัดัน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นความคาดหวงั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
374 
379 

3.627 
147.382 
151.009 

0.725 
0.394 

1.841 0.104 

ดา้นขอ้ผกูพนั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
374 
379 

1.566 
182.742 
184.308 

0.313 
0.489 

0.641 0.669 

ดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
374 
379 

3.051 
115.770 
118.821 

0.610 
0.310 

1.971 0.082 
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จากตารางท่ี 5.27 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีคณะต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ผลกัดนั ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ไม่แตกต่างกนั 

8) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามชั้นปี 
 
ตารางที ่5.28 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกชั้นปี 

 

 
จากตารางท่ี 5.28 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 มีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี1 มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 รองลงมาเป็นดา้น
แรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ตามลบัดบั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 มีความคิดเห็นดา้น

ความคดิเห็นเกีย่วกบั    
ปัจจัยผลกัดัน 

 

ช้ันปี 
1 2 3 4 

(N= 72) ( N= 90 ) (N= 83 ) (N= 135 ) 
X S.D X S.D X S.D X S.D 

ดา้นความคาดหวงั 3.70 0.692 3.71 0.671 3.69 0.636 3.66 0.569 

ดา้นขอ้ผกูพนั 3.29 0.690 3.18 0.778 3.05 0.697 3.17 0.636 

ดา้นแรงเสริม/แรง
กระตุน้ 

3.35 0.612 3.39 0.579 3.44 0.581 3.38 0.505 

รวม 3.45 0.430 3.43 0.519 3.39 0.415 3.41 0.384 
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ความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.39 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 ตามลบัดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 และ ดา้นขอ้
ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 ตามลบัดบั  

และกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี4 มี
ความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ตามลบัดบั 

9) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามชั้นปี 
 
ตารางที ่5.29 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามชั้นปี 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยผลกัดัน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นความคาดหวงั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

0.153 
150.856 
151.009 

0.051 
0.401 

0.127 0.944 

ดา้นขอ้ผกูพนั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
376 

2.345 
181.963 

0.782 
0.484 

1.615 0.185 
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ตารางที ่5.29 (ต่อ) 
 

ความคดิเห็นเกีย่วกบั
ปัจจัยผลกัดัน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นขอ้ผกูพนั รวม 379 184.308 0.484   
ด้านแรงเสริม /แรง
กระตุน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

0.365 
118.456 
118.821 

0.122 
0.315 

0.386 0.763 

 
จากตารางท่ี 5.29 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีชั้นปีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ผลกัดนั  ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ไม่แตกต่างกนั 

10) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตาม
จงัหวดั 
 
ตารางที ่5.30 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามจงัหวดั 

 

 

ความคดิเห็นเกีย่วกบั        
ปัจจัยผลกัดัน 

 

จังหวดั 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

( N = 92 ) ( N = 98 ) ( N = 190 ) 
X S.D X S.D X S.D 

ดา้นความคาดหวงั 3.68 0.624 3.66 0.608 3.70 0.648 

ดา้นขอ้ผกูพนั 3.13 0.730 3.21 0.697 3.17 0.683 

ดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ 3.38 0.605 3.32 0.564 3.43 0.532 

รวม 3.40 0.428 3.40 0.460 3.42 0.423 
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จากตารางท่ี 5.30 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัยะลา  มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัยะลา มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.68 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 และดา้น ขอ้ผกูพนั 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 ตามลบัดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัปัตตานี มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในจังหวดัปัตตานี มีความคิดเห็นด้านความคาดหวงั มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 และดา้นขอ้
ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ตามลบัดบั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดันราธิวาส มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในจงัหวดัยะลา มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และดา้นขอ้
ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ตามลบัดบั 
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11) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้
จาํแนกตามจงัหวดั 
 
ตารางที ่5.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามจงัหวดั 

 
ความคดิเห็น
เกีย่วกบัปัจจัย

ผลกัดัน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นความคาดหวงั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
377 
379 

0.084 
150.925 
151.009 

0.042 
0.400 

0.105 0.901 

ดา้นขอ้ผกูพนั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
377 
379 

0.324 
183.984 
184.308 

0.162 
0.488 

0.332 0.718 

ดา้นแรงเสริม/แรง
กระตุน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
377 
379 

0.828 
117.993 
118.821 

0.414 
0.313 

1.323 0.268 

 
จากตารางท่ี 5.31 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจงัหวดัต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ผลกัดนั ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ไม่แตกต่างกนั 
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12) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัผลกัดนัของนกัศึกษาที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 
 
ตารางที ่5.32 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัผลกัดนัที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั

ปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 
 

ความคดิเห็น
เกีย่วกบั 

ปัจจัยผลกัดนั 

จํานวนบุตรของผู้ปกครอง (คน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(N=     33     ) (N=    71      ) (N=    81      ) (N=   76       ) (N=   47       ) (N=    28      ) (N=   24       ) (N=   9       ) (N=     11     ) 

X  
S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

ด้านความ
คาดหวงั 

3.64 0.540 3.60 0.638 3.68 0.703 3.68 0.681 3.76 0.462 3.76 0.583 3.81 0.488 3.50 1.152 3.80 0.433 

ด้านข้อผูกพนั 3.26 0.773 3.28 0.641 3.21 0.693 3.27 0.707 2.96 0.604 3.03 0.741 3.12 0.663 2.66 0.544 2.92 0.921 

ด้านแรงเสริม 3.41 0.504 3.53 0.490 3.38 0.603 3.47 0.787 3.37 0.508 3.07 0.564 3.37 0.403 3.42 0.796 2.94 0.486 

รวม 3.44 0.459 3.47 0.428 3.42 0.437 3.47 0.452 3.36 0.321 3.29 0.501 3.44 0.336 3.19 0.660 3.22 0.375 
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จากตารางท่ี 5.32 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 1 คน มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 1 คน มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.64 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.26 ตามลบัดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 2 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ผลักดันโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 2 คน มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 
รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.28 ตามลบัดบั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 3 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมี
จาํนวนบุตร 3 คน มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 รองลงมาเป็นดา้น
แรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ตามลบัดบั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 4 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 1 คน มี
ความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ตามลบัดบั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 5 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั
โดยรวม  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ี
ผูป้กครองมีจาํนวนบุตร5 คน มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 



135 

 

รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.27 ตามลบัดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 6 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ี
ผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 6 คน มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 
รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.03 ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 7 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมี
จาํนวนบุตร 7 คน มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 รองลงมาเป็นดา้น
แรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 ตามลบัดบั 
ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 8 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบั           
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีจาํนวน
บุตร8 คน มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 รองลงมาเป็นดา้นแรง
เสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66  ตามลาํดบั 

และกลุ่มตวัอย่างท่ีผูป้กครองมีจาํนวนบุตร 9 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ผลักดันโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีผูป้กครองมีจาํนวน บุตร 9 คน มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.80 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94 และดา้นขอ้ผกูพนั 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 ตามลาํดบั 
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13) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้
จาํแนกตามจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 
 
ตารางที ่5.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยผลกัดัน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นความคาดหวงั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

8 
371 
379 

1.776 
149.233 
151.009 

0.222 
0.402 

0.552 0.817 

ดา้นขอ้ผกูพนั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

8 
371 
379 

7.685 
176.623 
184.308 

0.961 
0.476 

2.018 0.043* 

ด้านแรง เส ริม /แรง
กระตุน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

8 
371 
379 

7.065 
111.756 
118.821 

0.883 
0.301 

2.932 0.003** 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 5.33 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีจาํนวนบุตรของผูป้กครองต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาท่ีจาํนวนบุตรของผูป้กครองแตกต่างกนั มี
ระดบัปัจจยัผลกัดนัดา้นความขอ้ผูพ้นั และดา้นแรงเสริม/กระตุน้ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  ท่ีระดบั 0.05 และไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงั
ตารางท่ี 4.40  
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ตารางที ่5.34 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียปัจจยัผลกัดนัดา้นขอ้
ผกูพนัจาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

 
จํานวนบุตร

ของ
ผู้ปกครอง 

 

X  

 
1 คน 

 
2 คน 

 

 
3 คน 

 
4 คน 

 
5 คน 

 
6 คน 

 
7 คน 

 
8 คน 

 
9 คน 

บุตร 1 คน 3.26        *  

บุตร 2 คน 3.28     *   *  

บุตร 3 คน 3.21        *  

บุตร 4 คน 3.27     *   *  

บุตร 5 คน 2.96        *  

บุตร 6 คน 3.03        * * 

บุตร 7 คน 3.12        * * 

บุตร 8 คน 2.66          

บุตร 9 คน 2.92        *  

 
จากตารางท่ี 5.34 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาท่ีจาํนวน

บุตรของผูป้กครอง 1 คน 3 คน 5 คน และ 9 คน มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัผลกัดนัดา้นขอ้ผกูพนั
แตกต่างจากนกัศึกษาท่ีจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 8 คน กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาท่ีจาํนวนบุตรของ
ผูป้กครอง 2 คน และ 4 คน มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัผลกัดนัดา้นขอ้ผกูพนัต่างจากนกัศึกษาท่ี
จาํนวนบุตรของผูป้กครอง 5 คน และ 8 คน กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาท่ีจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 6 คน 
และ 7 คนมีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัผลกัดนัดา้นขอ้ผกูพนัต่างจากนกัศึกษาท่ีจาํนวนบุตรของ
ผูป้กครอง 8 คน และ 9 คน  
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ตารางที ่5.35 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียปัจจยัผลกัดนัดา้นแรง
เสริม/กระตุน้ จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

 
จํานวนบุตร

ของ
ผู้ปกครอง 

 

X  

 
1 คน 

 
2 คน 

 

 
3 คน 

 
4 คน 

 
5 คน 

 
6 คน 

 
7 คน 

 
8 คน 

 
9 คน 

บุตร 1 คน 3.26      *   * 

บุตร 2 คน 3.28      *   * 

บุตร 3 คน 3.21      *   * 

บุตร 4 คน 3.27        *  

บุตร 5 คน 2.96        *  

บุตร 6 คน 3.03         * 

บุตร 7 คน 3.12         * 

บุตร 8 คน 2.66          

บุตร 9 คน 2.92          

 
จากตารางท่ี 5.35 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาท่ีจาํนวน

บุตรของผูป้กครอง 1 คน 2 คน  และ3 คน มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัผลกัดนัดา้นแรงเสริม/
กระตุน้ แตกต่างจากนกัศึกษาท่ีจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 6 คน และ 9 คน กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาท่ี
จาํนวนบุตรของผูป้กครอง  4 คน และ 5 คน  มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัผลกัดนัดา้นแรงเสริม/
กระตุน้ ต่างจากนกัศึกษาท่ีจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 8 คน กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาท่ีจาํนวนบุตรของ
ผูป้กครอง 6 คน และ 7 คนมีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัผลกัดนัดา้นแรงเสริม/กระตุน้ ต่างจาก
นกัศึกษาท่ีจาํนวนบุตรของผูป้กครอง  9 คน  
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14) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตจ้าํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง 

 
ตารางที ่5.36 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง 

 

 
จากตารางท่ี 5.36 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพของผูป้กครองอยูด่ว้ยกนั มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพของผูป้กครองอยูด่ว้ยกนั มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 และดา้นขอ้
ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ตามลบัดบั ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพของผูป้กครองแยกกนั
อยู ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพของผูป้กครองแยกกนัอยู ่ มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาก

ความคดิเห็น
เกีย่วกบั             

ปัจจัยผลกัดัน 

 

สถานภาพของผู้ปกครอง 

อยู่ด้วยกนั แยกกนัอยู่ หย่าร้าง ถึงแก่กรรม 

( N = 280 ) ( N =  41) (N = 27) ( N = 32 ) 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

ดา้นความคาดหวงั 3.69 0.632 3.72 0.616 3.71 0.690 3.60 0.611 

ดา้นขอ้ผกูพนั 3.17 0.677 3.25 0.744 3.25 0.860 2.98 0.656 

ด้านแรงเสริม /แรง
กระตุน้ 

3.36 0.573 3.52 0.519 3.55 0.617 3.39 0.384 

รวม 3.41 0.442 3.50 0.372 3.50 0.486 3.33 0.367 
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ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 
และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ตามลบัดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพของผูป้กครองหยา่
ร้าง  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพของผูป้กครองหยา่ร้าง มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และ
ดา้น ขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ตามลาํดบั  

และกลุ่มตวัอย่างท่ีสถานภาพของผูป้กครองถึงแก่กรรม  มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีสถานภาพของผูป้กครอง ถึงแก่กรรม มีความคิดเห็นด้านความคาดหวงั มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 รองลงมาเป็น ดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และดา้นขอ้
ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 ตามลาํดบั 

15) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้
จาํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง 
 
ตารางที ่5.37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยผลกัดัน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นความคาดหวงั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

0.298 
150.711 
151.009 

0.099 
0.401 

0.248 0.863 

ดา้นขอ้ผกูพนั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
376 

1.560 
182.748 

0.520 
0.486 

1.070 0.362 
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ตารางที ่5.37 (ต่อ) 
 

ความคดิเห็นเกีย่วกบั
ปัจจัยผลกัดัน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นขอ้ผกูพนั รวม 379 184.308 0.486   

ดา้นแรงเสริม/แรง
กระตุน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

1.735 
117.086 
118.821 

0.578 
0.311 

1.857 0.136 

 
จากตารางท่ี 5.37 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพของผูป้กครองต่างกนัมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่แตกต่างกนั 

16) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตาม
รายไดร้วมต่อเดือนของผูป้กครอง 
 
ตารางที ่5.38 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามรายไดร้วมต่อเดือนของผูป้กครอง 

 

ความคดิเห็น
เกีย่วกบั             

ปัจจัยผลกัดัน 

 

รายได้รวมต่อเดือนของผู้ปกครอง 

ตํ่ากว่า10,000 10,000-30,000 30,001-40,000 สูงกว่า40,001 

( N = 123)    ( N =  172 ) ( N =   5 ) ( N =  30) 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

ดา้นความคาดหวงั 3.71 0.636 3.71 0.604 3.48 0.695 3.74 0.611 

ดา้นขอ้ผกูพนั 3.12 0.714 3.19 0.686 3.15 0.700 3.30 0.674 

ด้านแรงเสริม /แรง
กระตุน้ 

3.41 0.585 3.41 0.558 3.29 0.565 3.36 0.441 

รวม 3.41 0.458 3.44 0.428 3.31 0.425 3.47 0.356 
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จากตารางท่ี 5.38 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดข้องผูป้กครองตํ่ากว่า 10,000 บาท  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดข้องผูป้กครองตํ่ากว่า 10,000 มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.41 และดา้นขอ้
ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 ตามลบัดบั ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดข้องผูป้กครอง 10,000-
30,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดข้องผูป้กครอง 10,000-30,000 บาท มีความคิดเห็นดา้น
ความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.41 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 ตามลบัดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดข้อง
ผูป้กครอง 30,000-40,000 บาท  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดข้องผูป้กครอง 30,000-40,000 
บาท มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/
แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 ตามลาํดบั  

และกลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดข้องผูป้กครองสูงกวา่ 40,001  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ผลักดันโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีรายไดข้องผูป้กครองสูงกว่า 40,001 มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.74 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.30 ตามลาํดบั 
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17) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้
จาํแนกตามรายไดร้วมของผูป้กครอง 
 
ตารางที ่5.39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามรายไดร้วมของผูป้กครอง 

 
ความคดิเห็น
เกีย่วกบัปัจจัย

ผลกัดัน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นความคาดหวงั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

2.486 
148.523 
151.009 

0.829 
0.395 

 

2.098 0.100 

ดา้นขอ้ผกูพนั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

0.914 
182.395 
184.308 

0.305 
0.488 

0.625 0.599 

ดา้นแรงเสริม/แรง
กระตุน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

0.661 
118.160 
118.821 

0.220 
0.314 

0.701 
 

0.552 

 
จากตารางท่ี 5.39 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดร้วมของผูป้กครองต่างกนัมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ม่แตกต่างกนั 
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18) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัผลกัดนัของนกัศึกษาที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

 
ตารางที ่5.40 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัผลกัดนัที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั

ปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 
 

 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจัยผลกัดัน 
อาชีพของผู้ปกครอง 

รับ
รา
ชก

าร
 

พน
กัง
าน
รัฐ
วิส

าห
กิจ

 

ปร
ะก

อบ
ธุร
กิส่

วน
ตวั

 

เกษ
ตร
กร

/ช
าว
ไร่
ชา
วน

า 
   รับ

จา้
งท

ัว่ไ
ป 

( N = 49 ) ( N = 17 ) ( N = 80 ) ( N = 153) ( N =  81) 
 X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

ดา้นความคาดหวงั 3.77 0.614 3.97 0.445 3.52 0.676 3.72 0.616 3.68 0.628 
ดา้นขอ้ผกูพนั 3.19 0.734 3.41 0.659 3.19 0.599 3.12 0.710 3.20 0.748 
ดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ 3.29 0.652 3.65 0.356 3.39 0.475 3.35 0.562 3.47 0.593 

รวม 3.42 0.506 3.67 0.364 3.36 0.356 3.40 0.422 3.45 0.476 
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จากตารางท่ี 5.40 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.77รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.19 ตามลาํดบั ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 และ
ดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพประกอบธุรกิจ/
คา้ขาย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีผูป้กครองมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีความ
คิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 ตามลาํดบั  

ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีผูป้กครองมีอาชีพเกษตรกร/ชาวสวน-ชาวไร่ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพเกษตรกร/ชาวสวน-ชาวไร่ มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 และ
ดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 ตามลาํดบั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั  มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 และดา้นขอ้
ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ตามลาํดบั 

19) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 
 
ตารางที ่5.41 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยผลกัดัน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นความคาดหวงั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

4.093 
146.917 
151.009 

1.023 
0.392 

2.611 0.035* 

ดา้นขอ้ผกูพนั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

1.498 
182.810 
184.308 

0.375 
0.487 

0.768 0.546 

ด้านแรง เส ริม /แรง
กระตุน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

2.321 
116.499 
118.821 

0.580 
0.311 

 

1.868 0.115 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 5.41 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพของผูป้กครองต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 

นอกจากน้ีพบว่า อาชีพของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคาดหวงัท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ 
ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 5.42  
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ตารางที ่5.42 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของดา้นความคาดหวงั 
จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง  

 
อาชีพของผู้ปกครอง  

X  

รับราชการ พนักงาน 
รัฐวสิาหกจิ 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั/
ค้าขาย 

เกษตรกร/
ชาวไร่-
ชาวสวน 

รับจ้าง
ทัว่ไป 

รับราชการ 3.77   *   

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.97   * * * 

ประกอบธุรกิจ 
ส่วนตวั/คา้ขาย 

3.52      

เกษตรกร/ชาวไร่- 
ชาวสวน 

3.72      

รับจา้งทัว่ไป 3.68      

 
จากตารางท่ี 5.42 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาท่ีผูป้กครอง

ประกอบอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัผลกัดันด้านความคาดหวงัแตกต่างจาก
นกัศึกษาท่ีผูป้กครองประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาท่ีผูป้กครอง
ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัผลกัดนัด้านความหวงัต่างจาก
นกัศึกษาท่ีผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  เกษตรกร/ชาวไร่-ชาวสวน และรับจา้ง
ทัว่ไป 
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20) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตาม
ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
 
ตารางที ่5.43 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

 
จากตารางท่ี 5.43 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่า 2.50 มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่ 2.50 มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 และดา้นขอ้
ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ตามลาํดบั ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2.50-
2.99 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2.50-2.99 มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาก

ความคดิเห็นเกีย่วกบั   
ปัจจัยผลกัดัน 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

ตํ่ากว่า 2.50 2.50 - 2.99 3.00 - 3.49 สูงกว่า  3.50 

( N = 90 ) ( N =  165 ) ( N =  101 ) ( N =  24  ) 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

ดา้นความคาดหวงั 3.65 0.737 3.71 0.613 3.66 0.594 3.73 0.476 

ดา้นขอ้ผกูพนั 3.26 0.766 3.25 0.687 2.97 0.630 3.16 0.626 

ด้านแรงเสริม /แรง
กระตุน้ 

3.45 0.602 3.47 0.551 3.24 0.506 3.28 0.554 

รวม 3.45 0.524 3.47 0.414 3.29 0.366 3.39 0.350 
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ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 
และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 3.00-
3.49 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 3.00-3.49 มีความคิดเห็นดา้นความ
คาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั
3.24 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 ตามลาํดบั  

และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า 3.50 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัผลกัดนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า 3.50 มีความคิดเห็นดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 รองลงมาเป็นดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 และดา้นขอ้
ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 ตามลาํดบั 

21) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้
จาํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
 
ตารางที ่5.44 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

 
ความคดิเห็น
เกีย่วกบัปัจจัย

ผลกัดัน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นความคาดหวงั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

0.308 
150.701 
151.009 

 

0.103 
0.401 

0.256 0.857 
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ตารางที ่5.44 (ต่อ) 
 

ความคดิเห็น
เกีย่วกบัปัจจัย

ผลกัดัน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นขอ้ผกูพนั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

5.583 
178.725 
184.308 

1.861 
0.475 

3.915 0.009** 

ด้านแรงเสริม/แรง
กระตุน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

3.899 
114.921 
118.821 

1.300 
0.306 

4.253 0.006** 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 5.44 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแตกต่างกัน มี
ระดบัปัจจยัผลกัดนัดา้นความขอ้ผูพ้นั และดา้นแรงเสริม/กระตุน้ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงั
ตารางท่ี 5.45 

 

ตารางที ่5.45 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของดา้นขอ้ผกูพนั จาํแนก
ตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา X  ตํา่กว่า 2.51 2.50-2.99 3.00-3.49 สูงกว่า 3.50 

ตํ่ากวา่ 2.51 3.26   *  

2.50 - 2.99 3.25   *  

3.00 - 3.49 2.97     

สูงกวา่ 3.50 3.16     
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จากตารางท่ี 5.45 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาท่ีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาระดบั ตํ่ากว่า 2.50 และ 2.50-2.99 มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัผลกัดนัดา้นขอ้ผกูพนั 
แตกต่างจากนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบั 3.00-3.49  
 
ตารางที ่5.46 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของดา้นแรงเสริม/กระตุน้ 

จาํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ

ศึกษา 
X  ตํ่ากว่า 2.50 2.51-2.99 3.00-3.49 สูงกว่า 3.50 

ตํ่ากวา่ 2.50 3.26     

2.51 - 2.99 3.25   *  

3.00 - 3.49 2.97     

สูงกวา่ 3.50 3.16     

 
จากตารางท่ี 5.46 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาท่ีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาระดบั 2.51-2.99 มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัผลกัดนัดา้นแรงเสริม/กระตุน้ แตกต่าง
จากนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบั 3.00-3.49  

 
5.1.8 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดึงดูดของนักศึกษาที่มีต่อการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

จากการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดึงดูดของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ ําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลไดด้งัน้ี 
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1) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามเพศ 
 
ตารางที ่5.47 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามเพศ 

 

 
จากตารางท่ี 5.47 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และ 3.47  

เ ม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศชาย  มีความคิดเห็นด้าน
จุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 รองลงมาเป็นความเช่ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ดา้น
มาตรฐานและค่านิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 และดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.26 ตามลาํดบั ส่วนเพศหญิง มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 
รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ดา้นความเช่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.49 และดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.27 ตามลาํดบั 

ความคดิเห็นเกีย่วกบั       
ปัจจัยดึงดูด 

 

เพศชาย 
 

เพศหญงิ 
 

 
 

t 

 
 

Sig. ( N =  89 )                    ( N =  291 ) 
X               S.D                  X                S.D 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 3.62 0.714 3.58 0.651 0.490 0.624 
ดา้นความเช่ือ 3.55 0.661 3.49 0.561 0.892 0.373 
ดา้นมาตรฐานค่านิยม 3.51 0.541 3.54 0.623 -0.415 0.679 
ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

3.26 0.837 3.27 0.838 -0.101 0.920 

รวม 3.48 0.477 3.47 0.444 0.284 0.777 
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2) เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัดึงดูดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามอาย ุ
 
ตารางที ่5.48 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัดึงดูดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามอาย ุ

 

ความคดิเห็นเกีย่วกบั 
ปัจจัยดึงดูด 

อายุ 

19ปี 
(N=  42 ) 

20ปี 
(N=  69 ) 

21ปี 
(N= 96 ) 

22ปี 
(N= 98 ) 

23ปี 
(N= 44 ) 

24ปี 
(N= 22) 

25ปี          
(N=  8 ) 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 3.75 0.647 3.54 0.725 3.56 0.686 3.61 0.655 3.62 0.619 3.45 0.591 3.43 0.541 
ดา้นความเชื่อ 3.60 0.549 3.55 0.574 3.48 0.621 3.48 0.559 3.50 0.679 3.27 0.643 3.95 0.509 
ดา้นมาตรฐานค่านิยม 3.60 0.577 3.55 0.580 3.50 0.574 3.46 0.649 3.68 0.667 3.40 0.533 3.66 0.550 
ดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียม 3.43 0.918 3.26 0.788 3.18 0.876 3.22 0.770 3.30 0.840 3.35 0.590 3.53 1.555 

รวม 3.59 0.438 3.48 0.429 3.43 0.460 3.45 0.437 3.53 0.469 3.37 0.436 3.64 0.511 
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จากตารางท่ี 5.48 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น 19 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด 
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้              
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ19 ปี             
มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 รองลงมาเป็นความเช่ือ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.60 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น 20 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด 
โดยรวม  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ
20 ปี มีความคิดเห็นดา้นความเช่ือและมาตรฐานค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และ 3.55 
ตามลาํดบั รองลงมาเป็นดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 และดา้นอุปนิสัย/
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ตามลาํดบั 

ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น 21 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด โดยรวม มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ21 ปี มีความคิดเห็น
ด้านจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ดา้นความเช่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.3.48 และดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น 22 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดึงดูด โดยรวม  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ
22 ปี มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 รองลงมาเป็นความเช่ือ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 และดา้นอุปนิสัย/
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 ตามลาํดบั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น 23 ปี มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายุ 23 ปี มีความคิดเห็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 
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รองลงมาเป็นดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ดา้นความเช่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และ
ดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ตามลาํดบั  

ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น 24 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด โดยรวม มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยู่ในระดบั                 
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย2ุ4 ปี มีความ
คิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35  

และดา้นความเช่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 ตามลาํดบั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น 25 ปี มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ 25 ปี มีความคิดเห็นดา้นความเช่ือ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 
รองลงมาเป็นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และดา้นจุดมุ่งหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ตามลาํดบั 
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3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัดึงดูดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามอาย ุ
 
ตารางที ่5.49 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามอาย ุ

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยดึงดูด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6 
373 
379 

2.116 
165.813 
167.919 

0.353 
0.445 

0.793 0.576 

ดา้นความเช่ือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6 
373 
379 

3.358 
126.796 
130.154 

0.560 
0.340 

1.646 0.133 

ดา้นมาตรฐาน/
ค่านิยม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6 
373 
379 

2.227 
136.544 
138.770 

0.371 
0.366 

1.014 0.416 

ดา้นอุปนิสยั/ 
ขนบธรรมเนียม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6 
373 
379 

2.778 
262.896 
265.674 

0.463 
0.705 

0.657 0.685 

 
จากตารางท่ี 5.49 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด 

ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่
แตกต่างกนั 
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4) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามศาสนา 
 
ตารางที ่5.50 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามศาสนา 

 

 
จากตารางท่ี 5.50 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีนบัถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 และ 3.54 เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.58 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ดา้นความเช่ือ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 และดา้นอุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.26 ตามลบัดบั ส่วน
กลุ่มตวัอย่างท่ีนับถือศาสนาพุทธ มีความคิดเห็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.61 รองลงมาเป็นดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 และดา้น ความเช่ือ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.56 และดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่าเฉล่ีย 3.28  ตามลาํดบั และจากการ
ทดสอบเปรียบเทียบ พบวา่  

ความคดิเห็นเกีย่วกบั     
ปัจจัยดึงดูด 

 

        อสิลาม         พุทธ  
 

t 

 
 

Sig. 
     ( N =  290 )                  ( N =   90 ) 
  X                   S.D               X                     S.D 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 3.58 0.661 3.61 0.682 -0.290 0.772 
ดา้นความเช่ือ 3.49 0.607 3.56 0.509 0.026 0.260 
ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม 3.50 0.623 3.64 0.531 0.148 0.054 
ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

3.26 0.844 3.28 0.819 0.834 0.882 

รวม 3.46 0.473 3.52 0.368 -1.319 0.189 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ผลกัดนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ี นับถือศาสนา
อิสลามและศาสนาพุทธ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนัเช่นกนั 

5) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามศาสนา 
 
ตารางที ่5.51 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามศาสนา 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยดึงดูด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1 
378 
379 

0.037 
167.882 
167.919 

0.037 
0.444 

0.084 0.772 

ดา้นความเช่ือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1 
378 
379 

0.365 
129.789 
130.154 

0.365 
0.343 

1.062 0.303 

ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1 
378 
379 

1.363 
137.407 
138.770 

1.363 
0.364 

3.750 0.054 

ดา้นอุปนิสยั/ 
ขนบธรรมเนียม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1 
378 
379 

0.016 
265.659 
262.674 

0.016 
0.703 

0.022 0.882 

 
หมายเหตุ:  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 5.51 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีศาสนาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                     
ไม่แตกต่างกนั 
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6) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัดึงดูดของนักศึกษาที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามคณะ 

 
ตารางที ่5.52 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัดึงดูดที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา

ตรี นอกเขตพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามคณะ 
 

 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจัยดึงดูด 
คณะ 

คณ
ะค

รุศ
าส
ตร์

 

คณ
ะม

นุษ
ยศ

าส
ตร์

แล
ะสั

งค
มศ

าส
ตร์

 

คณ
ะนิ

ตศิ
าส
ตร์

 

คณ
ะว
ทิย

าศ
าส
ตร์

แล
ะ

เท
คโ
นโ
ลย

 ี

คณ
ะว
ทิย

าก
าร
จัด

กา
ร 

คณ
ะพ

ยา
บา
ลศ

าส
ตร์

 

( N =146 )  ( N = 91) ( N = 28 ) ( N = 78 ) ( N = 28 ) ( N = 9 ) 
 X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 3.58 0.696 3.66 0.552 3.60 0.645 3.62 0.688 3.42 0.658 3.25 1.024 
ดา้นความเชื่อ 3.47 0.628 3.48 0.561 3.55 0.526 3.49 0.539 3.76 0.591 3.64 0.598 
ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม 3.49 0.604 3.61 0.545 3.75 0.639 3.41 0.593 3.50 0.715 3.88 0.592 
ดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียม 3.26 0.777 3.16 0.862 3.51 0.807 3.26 0.912 3.45 0.775 3.02 1.049 

รวม 3.45 0.478 3.48 0.391 3.60 0.405 3.45 0.464 3.53 0.500 3.45 0.451 
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จากตารางท่ี 5.52 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 
รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.47 และดา้นอุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.26 ตามลบัดบั ในขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดึงดูด
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 
รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.48 และดา้นอุปนิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.16 ตามลบัดบัส่วนกลุ่ม 

ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะนิติศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่น
คณะนิติศาสตร์ มีความคิดเห็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 รองลงมา
เป็นดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และดา้นอุปนิสัย
และขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.51 ตามลบัดบัส่วนกลุ่ม ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยู่
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 รองลงมาเป็นดา้นความ
เช่ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49  ดา้นมาตรฐานและค่านิยม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 และดา้นอุปนิสัยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.26 ตามลบัดบั ส่วนกลุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะ
วิทยาการจดัการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53           
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เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นดา้นความเช่ือ มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ดา้น
อุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมปะเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 และดา้นจุดมุ่งหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.42 ตามลาํดบั  

และกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา
อยูใ่นคณะพยาบาล มีความคิดเห็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 รองลงมา
เป็นดา้นความเช่ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ดา้นจุดมุ่งหมาย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 และดา้นอุปนิสัย
และขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.02 ตามลบัดบัส่วนกลุ่ม 
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7) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามคณะ 
 
ตารางที ่5.53 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามคณะ 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั
ปัจจัยปัจจัยดงึดูด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
374 
379 

2.349 
165.570 
167.919 

0.470 
0.443 

1.061 0.382 

ดา้นความเช่ือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
374 
379 

2.295 
127.858 
130.154 

0.459 
0.342 

1.343 0.245 

ดา้นมาตรฐาน/
ค่านิยม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
374 
379 

4.320 
134.450 
138.770 

0.864 
0.359 

2.404 0.037* 

ดา้นอุปนิสยั/ 
ขนบธรรมเนียม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
374 
379 

4.169 
261.505 
265.674 

0.834 
0.699 

1.92 0.312 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 5.53 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีคณะต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้               
ไม่แตกต่างกนั 
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นอกจากน้ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาท่ีคณะแตกต่างกนั มีระดบัปัจจยัดึงดูดดา้น
มาตรฐาน/ค่านิยมท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไดท้าํการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 5.54  
 
ตารางที ่5.54 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม 

จาํแนกตามคณะ 
 

คณะ  

X  

คณะ       
ครุศาสตร์ 

คณะ
มนุษยศาสตร์ 

คณะ
นิติศาสตร์ 

คณะ
วทิยาศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาการ
จัดการ 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ 3.49   *    

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

3.61       

คณะนิตศิาสตร์ 3.75    *   

คณะวิทย าศาสต ร์
และเทคโนโลย ี

3.41  *    * 

คณะวทิยาการจัดการ 3.50       

คณะพยาบาลศาสตร์ 3.02       

 
จากตารางท่ี 5.54 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาคณะครุ

ศาสตร์ มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจัยผลกัดันด้านมาตรฐาน/ค่านิยมแตกต่างจากนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยั
ดึงดูดดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม แตกต่างจากนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มตวัอย่าง
นกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัดึงดูดดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม แตกต่างจาก
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัดึงดูดดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม แตกต่างจากนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์  
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8) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามชั้นปี 

 
ตารางที ่5.55 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกชั้นปี 

 
จากตารางท่ี 5.55 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 มีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีศึกษาอยู ่ชั้นปีท่ี 1  มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 รองลงมาเป็นดา้น
มาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และดา้นอุปนิสัย
และขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.43 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี2 มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยู ่ชั้นปีท่ี 2  มีความคิดเห็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจ

ความคดิเห็น
เกีย่วกบั             

ปัจจัยดึงดูด 

ช้ันปี 
1 2 3 4 

( N =  72 ) ( N =  90 ) ( N =  83 ) ( N = 135 ) 
X S.D X S.D X S.D X S.D 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 3.71 0.642 3.51 0.744 3.55 0.634 3.60 0.637 

ดา้นความเช่ือ 3.53 0.611 3.50 0.595 3.54 0.549 3.48 0.592 

ด้ า น ม า ต ร ฐ า น /
ค่านิยม 

3.57 0.572 3.53 0.539 3.51 0.587 3.52 0.675 

ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

3.43 0.905 3.21 0.762 3.18 0.842 3.26 0.841 

รวม 3.56 0.449 3.44 0.446 3.45 0.447 3.47 0.457 
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เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.53 รองลงมาเป็นดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.50 และดา้นอุปนิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.21 ตามลาํดบั  

ในคณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยู ่ชั้นปี
ท่ี3  มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 รองลงมาเป็นดา้นความเช่ือ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51  

และดา้นอุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.18 ตามลาํดบั กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.47 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี4  มีความคิดเห็นดา้น
จุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.52 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และดา้นอุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี มี
ค่าเฉล่ีย 3.26 ตามลาํดบั 
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9) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามชั้นปี 
 
ตารางที ่5.56 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้
จาํแนกตามชั้นปี 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั 

ปัจจัยดึงดูด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นจุดมุ่งหมาย ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
376 
379 

1.858 
166.061 
167.919 

0.619 
0.442 

1.402 0.242 

ดา้นความเช่ือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
376 
379 

0.203 
129.951 
130.154 

0.068 
0.346 

0.195 0.900 

ดา้นมาตรฐาน/
ค่านิยม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
376 
379 

0.172 
138.598 
138.770 

0.057 
0.369 

0.156 0.926 

ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
376 
379 

2.704 
262.970 
265.674 

0.901 
0.699 

1.289 0.278 

 
จากตารางท่ี 5.56 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีชั้นปีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                    
ไม่แตกต่างกนั 
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10) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามจงัหวดั 
 
ตารางที ่5.57 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกจงัหวดั 

 

 
จากตารางท่ี 5.57 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัยะลา มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัยะลา  มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.58 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.49 และดา้นอุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.14 ตามลาํดบั ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในจงัหวดัปัตตานี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัปัตตานี มี
ความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 รองลงมาเป็นดา้นความเช่ือ โดยมี

ความคดิเห็นเกีย่วกบั          
ปัจจัยดึงดูด 

 

จงัหวดั 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

( N = 92 ) ( N =  98 ) ( N =  190 ) 
X S.D X S.D X S.D 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 3.58 0.647 3.62 0.662 3.58 0.679 

ดา้นความเช่ือ 3.49 0.579 3.55 0.599 3.49 0.583 

ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม 3.50 0.623 3.44 0.559 3.60 0.614 

ดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียม 3.14 0.801 3.28 0.747 3.31 0.893 

รวม 3.43 0.439 3.47 0.438 3.49 0.464 
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ดา้นมาตรฐานและค่านิยมค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 และดา้นอุปนิสัยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.28 ตามลาํดบั  

และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในจงัหวดันราธิวาส มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัยะลา  มีความคิดเห็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.60 รองลงมาเป็นดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 
และดา้นอุปนิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.31 ตามลาํดบั 
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11) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามจงัหวดั 
 
ตารางที ่5.58 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามจงัหวดั 

 
ความคดิเห็น

เกีย่วกบัปัจจัยดึงดูด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

ดา้นจุดมุ่งหมาย ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
377 
379 

0.113 
167.806 
167.919 

0.056 
0.445 

0.127 0.881 

ดา้นความเช่ือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
377 
379 

0.257 
129.897 
130.154 

0.128 
0.345 

0.373 0.689 

ดา้นมาตรฐาน/
ค่านิยม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
377 
379 

1.759 
137.001 
138.770 

0.879 
0.363 

2.420 0.090 

ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
377 
379 

0.957 
262.759 
265.674 

0.957 
0.700 

1.369 0.256 

 
จากตารางท่ี 5.58 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีจาํนวนบุตรของผูป้กครองต่างกนัมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ม่แตกต่างกนั 
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12) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 

 
ตารางที ่5.59 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัดึงดูดที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา

ตรี นอกเขตพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 
 

 
 

ความคดิเห็นเกีย่วกบั 
ปัจจัยดงึดูด 

จํานวนบุตรของผู้ปกครอง (คน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

( N = 33 ) ( N = 71  ) ( N = 81 ) ( N = 76 ) ( N = 47 ) ( N =  28 ) ( N = 24 ) ( N = 9 ) ( N = 11 ) 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
ดา้นจุดมุ่งหมาย 3.53 0.697 3.65 0.616 3.54 0.728 3.70 0.606 3.55 0.549 3.59 0.804 3.34 0.689 3.87 0.840 3.45 0.610 

ดา้นความเชื่อ 3.64 0.411 3.54 0.643 3.48 0.623 3.59 0.599 3.48 0.505 3.32 0.553 3.37 0.578 3.55 0.792 3.32 0.422 

ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม 3.49 0.533 3.51 0.595 3.50 0.548 3.56 0.580 3.70 0.564 3.43 0.752 3.33 0.648 3.80 1.044 3.59 0.605 

ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

3.25 0.662 3.36 0.804 3.23 0.741 3.31 0.838 3.32 0.919 3.21 1.031 3.04 0.951 3.30 1.051 3.00 0.948 

รวม 3.48 0.334 3.52 0.434 3.44 0.478 3.54 0.458 3.51 0.340 3.39 0.533 3.27 0.431 3.63 0.797 3.34 0,419 
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จากตารางท่ี 5.59 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีบุตร 1 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีผูป้กครองมีบุตร 1 คน มีความคิดเห็นดา้นความเช่ือ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 รองลงมาเป็นดา้น
จุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 และดา้น
อุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.25 ตามลาํดบั ในส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ี
ผูป้กครองมีบุตร 2 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.52 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีบุตร2 คน มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 รองลงมาเป็นดา้นความเช่ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ดา้น
มาตรฐานและค่านิยม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 และดา้นอุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 
3.36 ตามลาํดบั 

ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีผูป้กครองมีบุตร 3 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมี
บุตร 3 คน มีความคิดเห็นดา้นความเช่ือ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 รองลงมาเป็นดา้นจุดมุ่งหมาย 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และดา้นอุปนิสัยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.23 ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีบุตร 4 คน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีบุตร 4 คน มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.70 รองลงมาเป็นดา้นความเช่ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 และดา้นอุปนิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.31 ตามลาํดบั  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีบุตร 5 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีบุตร 5 
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คน มีความคิดเห็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 รองลงมาเป็นดา้น
จุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และดา้นอุปนิสัยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.32 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีบุตร 6 คน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีบุตร 6 คน มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.59 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ดา้นความเช่ือ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 และดา้นอุปนิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.21 ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีบุตร 7 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีผูป้กครองมี
บุตร 7 คน มีความคิดเห็นดา้นความเช่ือ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 รองลงมาเป็นดา้นจุดมุ่งหมาย 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และดา้นอุปนิสัยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.04 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีบุตร 8 คน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีผูป้กครองมีบุตร 8 คน มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.87 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.57 และดา้นอุปนิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.30 ตามลาํดบั 

และกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีบุตร 8 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ใน
ระดบัมากปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครอง
มีบุตร 8 คน มีความคิดเห็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 รองลงมาเป็นดา้น
จุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 และดา้นอุปนิสัยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.00 ตามลาํดบั 
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13) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 
 
ตารางที ่5.60 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามจาํนวนบุตรของผูป้กครอง 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยดึงดูด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นจุดมุ่งหมาย ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

8 
371 
379 

4.013 
163.906 
167.919 

0.502 
0.442 

1.135 0.338 

ดา้นความเช่ือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

8 
371 
379 

3.172 
126.982 
130.154 

0.397 
0.342 

1.158 0.323 

ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

8 
371 
379 

3.520 
135.250 
138.770 

0.440 
0.365 

1.207 0.294 

ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

8 
371 
379 

3.259 
262.415 
265.674 

0.407 
0.707 

0.576 0.798 

 
จากตารางท่ี 5.60 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีจาํนวนบุตรของผูป้กครองต่างกนัมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่แตกต่างกนั 
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14) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ ําแนกตาม
สถานภาพของผูป้กครอง 
 
ตารางที ่5.61 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง 

 

 
จากตารางท่ี 5.61 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพของผูป้กครองอยูด่ว้ยกนั มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมากมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพของผูป้กครองอยูด่ว้ยกนั มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ดา้นความ
เช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 และดา้นอุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.28 ตามลาํดบั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพของผูป้กครองแยกกนัอยู ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีสถานภาพของ
ผูป้กครองแยกกนัอยู่ มีความคิดเห็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ความคดิเห็นเกีย่วกบั    
ปัจจัยดึงดูด 

 

สถานภาพของผูป้กครอง 
อยูด่ว้ยกนั แยกกนัอยู ่ หยา่ร้าง ถึงแก่กรรม 

( N =  280 ) ( N = 41 ) ( N = 27  ) ( N =  32 ) 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 3.61 0.681 3.43 0.538 3.62 0.680 3,57 0.663 

ดา้นความเช่ือ 3.49 0.587 3.40 0.582 3.81 0.568 3.50 0.540 

ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม 3.53 0.625 3.49 0.467 3.55 0.639 3.56 0.572 

ดา้นอุปนิสยั/ประเพณี 3.28 0.863 3.23 0.702 3.37 0.744 3.07 0.838 

รวม 3.48 0.471 3.39 0.328 3.59 0.376 3.42 0.455 
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ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 
รองลงมาเป็นดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 และดา้น
อุปนิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.23 ตามลาํดบั  

ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพของผูป้กครองหยา่ร้าง มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมากมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสถานภาพของผูป้กครองหยา่ร้าง มีความคิดเห็นดา้นความเช่ือ มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.81 รองลงมาเป็นดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.55 และดา้นอุปนิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.37 ตามลาํดบั  

และกลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพของผูป้กครองถึงแก่กรรม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดึงดูด โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตอ้ยู่ในระดบัมากมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ี
สถานภาพของผูป้กครองถึงแก่กรรม มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.57 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.50 และดา้นอุปนิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.07 ตามลาํดบั 
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15) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามสถานภาพของผูป้กครอง 
 
ตารางที ่5.62 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยดึงดูด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นจุดมุ่งหมาย ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

1.227 
166.692 
167.919 

0.409 
0.443 

0.923 0.430 

ดา้นความเช่ือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

3.001 
127.153 
130.154 

1.000 
0.338 

2.958 0.032* 

ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

0.115 
138.656 
138.770 

0.038 
0.369 

0.104 0.958 

ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

1.712 
263.962 
265.674 

0.571 
0.702 

0.813 0.487 

 
หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 5.62 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสถานภาพของผูป้กครองต่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่แตกต่างกนั 
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นอกจากน้ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาท่ีสถานภาพของผูป้กครองแตกต่างกนั มี
ระดบัปัจจยัดึงดูดดา้นความเช่ือท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไดท้าํการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 5.63  
 
ตารางที ่5.63 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของดา้นความเช่ือ จาํแนก

ตามสถานภาพของผูป้กครอง 
 
สถานภาพของ
ผู้ปกครอง 

X  อยู่ด้วยกนั แยกกนัอยู่ หย่าร้าง ถึงแก่กรรม 

อยู่ด้วยกนั 3.49     

แยกกนัอยู่ 3.40   *  

หย่าร้าง 3.81     

ถึงแก่กรรม 3.50     

 
จากตารางท่ี 5.63 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสถานภาพของ

ผูป้กครอง แยกกันอยู่ มีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจัยดึงดูดด้านความเช่ือแตกต่างจากนักศึกษาท่ี
สถานภาพของผูป้กครองหยา่ร้าง  
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16) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามรายได้
รวมต่อเดือนของผูป้กครอง 
 
ตารางที ่5.64 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามรายไดร้วมต่อเดือนของผูป้กครอง 

 

 
จากตารางท่ี 5.64 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดข้องผูป้กครองตํ่ากว่า 10,000 บาท มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมากมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดข้องผูป้กครองตํ่ากวา่ 10,000 บาท มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ดา้น
ความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 และดา้นอุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.31 
ตามลาํดบั ในส่วนของ กลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดข้องผูป้กครองอยูร่ะหว่าง 10,000-30,000 บาท มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี

ความคดิเห็นเกีย่วกบั   
ปัจจัยดึงดูด 

 

รายได้รวมต่อเดือนของผู้ปกครอง 

ตํ่ากว่า10,000 10,001-30,000 30,001-40,000 มากว่า40,001 

( N = 124 ) ( N = 175 ) ( N =  51) ( N =  30 ) 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 3.58 0.755 3.58 0.629 3.55 0.602 3.74 0.598 

ดา้นความเช่ือ 3.49 0.633 3.54 0.557 3.46 0.608 3.42 0.507 

ดา้นมาตรฐาน/
ค่านิยม 

3.53 0.609 3.59 0.595 3.39 0.644 3.43 0.550 

ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

3.31 0.866 3.26 0.841 3.31 0.640 2.99 0.963 

รวม 3.48 0.509 3.49 0.421 3.43 0.435 3.39 0.395 
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สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมากมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดผู้ป้กครองอยูร่ะหว่าง 10,000-30,000 บาท มีความคิดเห็นดา้นมาตรฐาน
และค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 รองลงมาเป็นดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 
ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 และดา้นอุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.26 
ตามลาํดบั  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดข้องผูป้กครองอยูร่ะหว่าง 30,001-40,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมากมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดผู้ป้กครองอยูร่ะหวา่ง 30,001-40,000 บาท มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ดา้น
ความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และดา้นอุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 3.30 
ตามลาํดบั  

และกลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดข้องผูป้กครองสูงกว่า 40,001 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีรายไดผู้ป้กครองสูงกว่า 40,001 บาท มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.74 รองลงมาเป็นดา้นความเช่ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และดา้นอุปนิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่าเฉล่ีย 2.99 ตามลาํดบั 
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17) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามรายไดร้วมของผูป้กครอง 
 
ตารางที ่5.65 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามรายไดร้วมของผูป้กครอง 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยดึงดูด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นจุดมุ่งหมาย ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

0.769 
167.150 
167.919 

0.256 
0.445 

0.577 0.631 

ดา้นความเช่ือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

0.615 
129.538 
130.154 

0.205 
0.345 

 

0.595 0.618 

ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

1.869 
136.901 
138.770 

0.623 
0.364 

1.711 0.164 

ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

2.738 
262.936 
265.674 

0.913 
0.699 

1.305 0.272 

 
จากตารางท่ี 5.65 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 
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18) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

 
ตารางที ่5.66 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาํหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัดึงดูดที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา

ตรี นอกเขตพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 
 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจัยดงึดูด 

อาชีพของผู้ปกครอง 
รับ

รา
ชก

าร
 

พนั
กง
าน

รัฐ
วสิ

าห
กจิ

 

ปร
ะก
อบ

ธุร
กจิ

ส่ว
นต

วั 

เกษ
ตร

กร
/

ชา
วไ
ร่-
ชา
วส

วน
 

รับ
จ้า
งท

ัว่ไ
ป 

( N =  49  ) ( N =   17 ) ( N = 80   ) ( N = 153 ) ( N = 81 ) 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 3.63 0.709 3.69 0.584 3.60 0.625 3.57 0.638 3.57 0.751 

ดา้นความเชื่อ 3.64 0.550 3.68 0.671 3.50 0.607 3.46 0.537 3.47 0.648 

ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม 3.57 0.597 3.61 0.538 3.42 0.643 3.53 0.565 3.60 0.652 

ดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียม 3.14 0.915 3.38 0.740 3.27 0.839 3.27 0.839 3.29 0.830 

รวม 3.50 0.471 3.59 0.348 3.45 0.437 3.46 0.434 3.48 0.505 
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จากตารางท่ี 5.66 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีผูป้กครองมีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นดา้นความเช่ือ มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.64 รองลงมาเป็นดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.57 และดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมและประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14  ตามลาํดบั ในส่วน
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีผูป้กครองมีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด 
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมี
อาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 
รองลงมาเป็นดา้นความเช่ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.68 มารฐานและค่านิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 
และดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมและประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอย่างท่ี
ผูป้กครองมีอาชีพประกอบธุรกิจ/คา้ขาย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด โดยรวม มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั/คา้ขาย มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 รองลงมาเป็นดา้น
ความเช่ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และดา้น
อุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมและประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 ตามลาํดบั  

ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีผูป้กครองมีอาชีพเกษตรกร/ชาวสวน-ชาวไร่  มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพเกษตรกร/ชาวสวน-ชาวไร่ มีความคิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย  มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุดโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.53 ดา้นความเช่ือ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 และดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมและประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 ตามลาํดบั 
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และกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมี
อาชีพรับจา้งทัว่ไป มีความคิดเห็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60รองลงมา
เป็นดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.57  ดา้นความเช่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 และดา้น
อุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมและประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ตามลาํดบั 

19) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามอาชีพของผูป้กครอง 
 
ตารางที ่5.67 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยดึงดูด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นจุดมุ่งหมาย ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
279 

0.348 
167.571 
167.919 

0.087 
0.447 

0.195 0.941 

ดา้นความเช่ือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

1.797 
128.356 
130.154 

0.449 
0.342 

1.313 0.265 

ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

1.597 
137.174 
138.770 

0.399 
0.366 

1.091 0.361 

ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

1.014 
264.660 
265.674 

0.253 
0.706 

0.359 0.838 
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จากตารางท่ี 5.67 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูป้กครองมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 

20) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ ําแนกตาม
ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
 
ตารางที ่5.68 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

 

 
จากตารางท่ี 5.68 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่า 2.50 มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่า 2.50 มีความคิดเห็นดา้นมาตรฐานและค่านิยมมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 รองลงมาเป็นดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.60 ดา้นความเช่ือ           

ความคดิเห็น
เกีย่วกบั             

ปัจจัยดึงดูด 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

ตํ่ากว่า 2.50 2.50-2.99 3.00-3.49 สูงกว่า 3.50 

( N =   90  ) ( N =  165 ) ( N = 101 ) ( N =  24 ) 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 3.60 0.644 3.58 0.660 3.62 0.727 3.54 0.523 

ดา้นความเช่ือ 3.54 0.597 3.55 0.559 3.39 0.617 3.60 0.542 

ดา้นมาตรฐาน/
ค่านิยม 

3.62 0.518 3.49 0.674 3.49 0.579 3.63 0.482 

ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

3.30 0.793 3.31 0.816 3.21 0.880 3.05 0.955 

รวม 3.51 0.448 3.48 0.450 3.42 0.463 3.46 0.430 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54  และดา้นอุปนิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ตามลาํดบั 
ในส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2.50-2.99 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด
โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 2.50-2.99 มีความคิดเห็นด้านจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับ
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 รองลงมา
เป็นดา้นความเช่ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.55 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 และ
ดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการ 3.00-3.49 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.42 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3.00-3.49 มีความ
คิดเห็นดา้นจุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 รองลงมาเป็นดา้นมาตรฐานและค่านิยม โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49  ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21  ตามลาํดบั  

และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า 3.50 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัดึงดูดโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46  เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า3.50 มีความคิดเห็นด้านมาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 รองลงมาเป็นดา้นความเช่ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.60 ดา้นจุดมุ่งหมาย ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.56 และดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 ตามลาํดบั 
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21) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
 
ตารางที ่5.69 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยดึงดูด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

ดา้นจุดมุ่งหมาย ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

0.173 
167.746 
167.919 

0.058 
0.446 

0.129 0.943 

ดา้นความเช่ือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

2.089 
128.065 
130.154 

0.696 
0.341 

2.044 0.107 

ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

1.249 
137.521 
138.770 

0.416 
0.366 

1.139 0.333 

ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
376 
379 

1.971 
263.703 
265.674 

0.657 
0.701 

0.937 0.423 

 
จากตารางท่ี 5.69 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยมปลาย

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 
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5.1.9 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันของนักศึกษาที่มีต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จําแนกตามเหตุผลทีใ่ช้ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 
1) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกเหตุผลท่ีใช้
ในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ 
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ตารางที ่5.70 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัผลกัดนัที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามเหตุผลที่ในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ 

 

 
 
 
 
 

ความคดิเห็นเกีย่วกบั     
ปัจจัยผลกัดัน 

 

เหตุผลทีใ่ช้ในการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อของนักศึกษา 

ต้องการพฒันา
ตนเอง 

ต้องการพฒันา
สถานภาพทางสังคม 

ต้องการหลบหลกี
ปัญหาสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ 

ต้องการพฒันาอาชีพ อืน่ๆ (ระบุ) 

( N =  213 ) ( N = 82 ) ( N = 40 ) ( N =  42 ) ( N = 3  ) 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

ดา้นความคาดหวงั 3.71 0.600 3.64 0.681 3.80 0.598 3.58 0.717 3.33 0.333 
ดา้นขอ้ผกูพนั 3.18 0.704 3.19 0.67 3.08 0.626 3.17 0.797 3.18 0.669 
ดา้นแรงเสริม/แรงเสริม 3.42 0.538 3.29 0.545 3.37 0.612 3.44 0.638 3.81 0.396 

รวม 3.44 0.439 3.37 0.405 3.42 0.346 3.39 0.540 3.44 0.255 
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จากตารางท่ี 5.70  พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต  ้เพื่อตอ้งการพฒันาตนเอง มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะตอ้งการพฒันาตนเอง  มีความคิดเห็นว่า ความคาดหวงั มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 รองลงมาคือดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และดา้นขอ้ผกูพนั 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.3.18 ตามลาํดบั ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสังคม 
มีความคิดเห็นว่า ความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 รองลงมาคือดา้นแรง
เสริม/แรงกระตุน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 ตามลาํดบั 

ส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความคิดเห็นว่า ความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับ
ปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.80 รองลงมาคือดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.08  ส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาอาชีพ มีความคิดเห็นว่า ความคาดหวงั มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 รองลงมาคือดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 และ
ดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อ่ืนๆ (เพื่อตอ้งการหาประสบการณ์จาก
ภายนอก ,เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนในครอบครัว) มีความคิดเห็นว่า แรงเสริม/แรง
กระตุน้ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 รองลงมาคือความคาดหวงั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 
และดา้นขอ้ผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 ตามลาํดบั 
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2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามเหตุผลของการตดัสินใจของนกัศึกษา 
 
ตารางที ่5.71 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้จาํแนกตามเหตุผลของการตดัสินใจของนกัศึกษา 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ปัจจัยผลกัดนั 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นความคาดหวงั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

1.667 
149.342 
151.009 

0.417 
0.398 

1.046 0.383 

ดา้นขอ้ผกูพนั ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

0.368 
183.940 
184.308 

0.092 
0.491 

0.187 0.945 

ด้ า น แ ร ง เ ส ริ ม / แ ร ง
กระตุน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

1.678 
117.143 
118.821 

0.419 
0.312 

1.343 0.253 

 
จากตารางท่ี 5.71 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั

ปริญญาตรีนอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใตแ้ตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ผลกัดันท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 

 
5.1.10 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดึงดูดของนักศึกษาที่มีต่อการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จําแนกตามเหตุผลทีใ่ช้ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 
1) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํแนกเหตุผลท่ีใช้
ในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ



 

ตารางที ่5.72 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัดึงดูดที่มีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตจ้าํแนกตามเหตุผลที่ในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ 

 

 
 

ความคดิเห็นเกีย่วกบั   
ปัจจัยดึงดูด 

 

เหตุผลทีใ่ช้ในการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อของนักศึกษา 

ต้องการพฒันา
ตนเอง 

ต้องการพฒันา
สถานภาพทางสังคม 

ต้องการหลบหลกีปัญหา
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ต้องการพฒันา
อาชีพ 

อืน่ๆ (ระบุ) 

 ( N =  213 ) ( N =  82 ) ( N =  40 ) ( N = 42 ) ( N = 3 ) 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

ดา้นจุดมุ่งหมาย 3.60 0.668 3.56 0.571 3.65 0.621 3.55 0.847 3.94 0.917 
ดา้นความเชื่อ 3.54 0.593 3.51 0.554 3.41 0.567 3.42 0.638 3.53 0.416 
ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม 3.55 0.581 3.45 0.584 3.42 0.582 3.65 0.736 4.04 0.786 
ดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียม 3.29 0.852 3,28 0.795 3.17 0.877 3.17 0.821 3.25 0.901 

รวม 3.50 0.458 3.45 0.427 3.41 0.401 3.45 0.515 3.69 0.402 
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จากตารางท่ี 5.72  พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต  ้เพื่อตอ้งการพฒันาตนเอง มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะตอ้งการพฒันาตนเอง  มีความคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมาย มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 รองลงมาคือดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.54 และดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ตามลาํดบั ในส่วนของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสังคม มีความคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมาย มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 รองลงมาคือดา้นความเช่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ดา้นมาตรฐานและค่านิยม 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 และดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ตามลาํดบั  

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ มีความคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 รองลงมาคือดา้นมาตรฐาน/
ค่านิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42  ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 และดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาอาชีพ มีความ
คิดเห็นวา่ มาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 รองลงมาคือดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ดา้นความเช่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อ่ืนๆ (เพื่อหาประสบการณ์นอก
สถานท่ี  เพื่อสนองความตอ้งการของคนในครอบครัว) มีความคิดเห็นว่ามาตรฐานและค่านิยม มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 รองลงมาคือดา้นจุดมุ่งหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ดา้นความเช่ือ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ตามลาํดบั 
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2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนก
ตามเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
 
ตารางที ่5.73 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดึงดูด                  

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

 
ความคดิเห็น

เกีย่วกบัปัจจัยดึงดูด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ดา้นจุดมุ่งหมาย ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

0.646 
167.273 
167.919 

0.161 
0.446 

0.362 0.836 

ดา้นความเช่ือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

0.997 
129.157 
130.154 

0.249 
0.344 

0.725 0.576 

ดา้นมาตรฐาน/
ค่านิยม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

2.603 
136.168 
138.770 

0.651 
0.363 

1.792 0.130 

ดา้นอุปนิสยั/
ขนบธรรมเนียม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
375 
379 

0.904 
264.770 
265.674 

0.226 
0.706 

0.320 0.865 

 
จากตารางท่ี 5.73 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 

นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่แตกต่างกนั 
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5.1.11 ข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีนอกเขต
พืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกบัสถานศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรมี
การปรับปรุงและพฒันาคุณภาพดา้นการจดัการศึกษาในเร่ืองใดบา้ง 

1) เร่ืองการพฒันาสงัคม 
2) ดา้นการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
3) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
4) ดา้นการเรียนการสอนและการแต่งกาย 
5) ควรปรับปรุงในเร่ืองรูปแบบการใชชี้วิตในสังคม เพื่อไม่ให้นกัศึกษาเจอสภาพ

สงัคมท่ีจาํเจ หรือซํ้าๆ กบัสงัคมรอบขา้ง 
6) ควรสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัเด็กและผูป้กครอง และควรปรับหลกัสูตรในการ

เรียนอุดมศึกษา 
7) ควรปรับปรุงระบบการศึกษาทั้ งประเทศ ไม่ใช่เท่าแต่สามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้เน่ืองจากการเรียนการสอนลา้หลงัเป็นอยา่งมาก อยากใหเ้ด็กเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ มีการ
สอนใตเ้ดก็กลา้แสดงออกทางความคิด อยากใหจ้ริงจงัเร่ืองภาษา การวิจยั ต่างๆ 

8) ในเร่ืองสภาพแวดลอ้มในการเรียน 
9) ควรเปิดโอกาสทางการศึกษาให้มากกว่าน้ี เพราะรู้ว่าเด็กสามจงัหวดัพูดกลาง

ไม่ชดั ควรสนบัสนุนมากกว่าดูถูก และส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหส้ามจงัหวดัไม่พฒันาเร่ืองการศึกษาอาจมา
จากส่ือท่ีเบ่ียงเบนข่าวจากความเป็นจริง ส่งผลทาํให้สถานการณ์ดูรุนแรงจนประชาชนนอกพื้นท่ี
หวาดกลวัไม่เขา้ไปศึกษาและพฒันา 

10) คณะและสาขาวิชา 
11) ความปลอดภยัแก่นกัศึกษา 
12) ดา้นคุณภาพของอาจารยผ์ูส้อนและบุคลาการทางการศึกษา 
13) สภาพทางสงัคม 
14) ควรปรับปรุงเร่ืองบุคลากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีนอ้ย 
15) เนน้การลงพื้นท่ีจริงใหม้ากข้ึน 
16) คณาจารย์และบุคลากรควรเคร่งครัดในเร่ืองหน้าท่ีท่ีได้รับและเวลาให้

มากกวา่น้ี เพื่อเป็นแบบอยา่งแก่นกัศึกษาและใส่ใจนกัศึกษาในทุกๆ ดา้น 
17) ดา้นการศึกษา ควรปรับเปล่ียนระบบการเรียนและปรับปรุงบุคลิกภาพของ

นกัศึกษา 
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18) การจะพฒันาไดน้ั้น สภาพแวดลอ้มคือส่ิงท่ีสําคญัถึงจะพฒันาการศึกษาแค่
ไหน ถา้สภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออาํนวย การพฒันากไ็ม่เกิด 

19) มหาวิทยาลยัในเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรมีความหลอกหลาย
ของคณะ/สาขา ท่ีเรียนเพื่อท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของคนในพื้นท่ีตดัสินใจเลือกเรียน 

20) ควรปรับปรุงใหมี้ความหลากหลายในศาสตร์การศึกษา 
21) ควรมีความหลากหลายทางการศึกษาและทนัสมยัมากข้ึน 
22) พฒันาในดา้นสถานท่ี และผูใ้หค้วามรู้ท่ีเหมาะสม 
23) ดา้นความปลอดภยัและคดัเลือกนกัศึกษา ควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือสร้าง

ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่คนในจงัหวดัอ่ืนๆไดเ้ขา้มาเรียนใหม้ากข้ึน เพราะท่ีศึกษาอยูใ่นปัจจุบนัส่วนใหญ่
เป็นคนในพื้นท่ี ซ่ึงทาํใหข้า้พเจา้ไม่อยากเรียนท่ีสามจงัหวดั เพราะตอ้งเจอคนเดิมๆ สงัคมเดิมๆ 

24) ควรเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ควรใหก้ารเรียนมีบทบาทมากข้ึนในการเรียนรู้ 
25) ควรมีครูเพิ่ม 
26) ควรมีการพฒันาให้มีคุณครูเพียงพอต่อนกัเรียน เขา้ถึงนักเรียนท่ีอยู่ห่างไกล 

เพราะเส่ียงต่อการเดินทาง อาจเกิดอนัตรายได ้
27) เร่ืองทุนการศึกษาเพราะอาจจะช่วยส่งเสริมในเร่ืองการศึกษาในพื้นท่ี 
28) ควรพฒันาดา้นเทคโนโลย ี
29) ดา้นงบประมาณการจดัการส่ือการสอนในพื้นท่ี 
30) ควรปรับปรุงดา้นความหลากหลายของสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งการศึกษาต่อ 
31) ตอ้งการใหพ้ฒันาดา้นสงัคมใหม้ากกวา่น้ี 
32) อยากใหมี้มหาวิทยาลยัเพิ่มในพ้ืนท่ี มหาวิทยาลยัของรัฐกมี็คุณภาพ 
33) ความเป็นอยูแ่ละระบบการเรียนการสอน 
34) ความพร้อมดา้นบุคลาการผูส้อน 
35) ความพร้อมดา้นส่ือ เทคนิควิธีการ 
36) การจดัสรรงบประมาณควรมีความยติุธรรมปราศจากคาํวา่สองมาตรฐาน 
37) พฒันาคุณภาพในดา้นการศึกษา เน่ืองจากสามจงัหวดัดอ้ยในเร่ืองการศึกษา 
38) ในเร่ืองมหาวิทยาลยัควรมีคณะและสาขาวิชาท่ีหลากหลาย เช่น คณะ          

ครุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นตน้ เพื่อจะไดมี้ตวัเลือกท่ีจะเรียนไดห้ลากหลาย 
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5.1.12 ความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดอะไรบ้างที่
นอกเหนือจากทีไ่ด้ระบุไว้ ทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาระดับปริญญาตรี นอก
เขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
1) เพื่อนาํความรู้กลบัมาพฒันาสงัคมใหดี้ข้ึน 
2) ความเป็นอยูแ่ละสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
3) ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ 
4) สภาพสังคมและรูปแบบการใชชี้วิต เพราะการใชชี้วิตของสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้มีรูปแบบท่ีคลา้ยกนั จะแตกต่างกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ทาํให้เด็กสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะมี
การใชชี้วิตท่ีแตกต่างกบัจงัหวดัอ่ืนๆอยูม่าก 

5) ครูท่ีโรงเรียนแนะนาํและครูหลายท่านก็จบจากท่ีน้ี (ราชภฏั) จากการเห็นและ
ได้เรียนรู้เห็นครูมีประสิทธิภาพจึงเลือกเรียนท่ีน้ี และมีคณะท่ีเราตอ้งการและท่ีสําคญัคือความ
ปลอดภยัในการใชชี้วิต เพราะอยา่งนอ้ยไม่ตอ้งระแวงกบัเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 

6) ปัจจัยหลักคือหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทาลัย  และควรให้
ความสาํคญักบัเด็กท่ีไปสมคัรเรียนต่อและผูป้กครองให้ความเช่ือมัน่ว่าเรียนจบแลว้จะมีงานทาํทุก
อาชีพ 

7) เพื่อหาประสบการณ์การเรียนรู้นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตว้่าเป็น
อยา่งไร 

8) เพื่อหาประสบการณ์เรียนรู้นอกพ้ืนท่ี 
9) คุณภาพการศึกษาของการศึกษาในเครือราชภฎัเปิดโอกาสให้สามารถพิสูจน์

ตนเอง 
10) เนน้ในเร่ืองภาษาใหม้ากยิง่ข้ึนเพื่อใชใ้นวนัขา้งหนา้หรือการทาํงาน 
11) สอบติดท่ีเดียวเพราะสมคัรท่ีเดียว 
12) ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
13) ความปลอดภยัและสงัคมใหม่ๆ 
14) ปัจจยัดา้นสงัคม 
15) การประกอบอาชีพในอนาคต 
16) คุณภาพของอาจารยผ์ูส้อน 
17) อยากรู้ อยากลองปรับเล่ียนสภาพแวดลอ้ม 
18) ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือ เช่นดา้นส่ือการเรียนการสอน หอ้งแลป 
19) บรรยากาศของสถานศึกษา 



199 

20) ความแตกต่างทางสังคมอาจจะเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเลือกเรียน ใน
สถานศึกษาท่ีอยูน่อกพ้ืนท่ีสามจงัหวดั เพราะจะไดเ้รียนรู้อะไรใหม่ๆ เรียนรู้สังคม กรดาํรงชีวิต ซ่ึง
แตกต่างโดยส้ินเชิงจากสงัคมบา้นเรา 

21) ทางเลือกท่ีดีวา่ 
22) เพราะมีพี่สาวเรียนท่ีน้ีก่อนอยู่แลว้ จึงมาเพื่อไม่ให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในบา้น

เยอะข้ึน 
23) การศึกษาในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัทาํไดไ้ม่เต็มท่ีต่อการศึกษาเรียนรู้ เพราะตอ้ง

ระแวงเวลาทาํการบา้น ทาํงานการบา้นดึกๆกบัเพื่อก็ไม่ได ้ตอ้งระแวง ระวงัเหตุการณ์ การออกมา
ศึกษานอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัทาํให้มีการศึกษาเรียนรู้ ทาํงาน ทาํการบา้น หรือทาํกิจกรรมกบั
เพื่อนๆไดเ้ตม็ท่ีมากกวา่ 

24) เพราะการศึกษานอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้าํให้เราไดพ้ฒันา
ตนเอง ปรับปรุงตนเองใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้

25) สถานศึกษาในพื้นท่ีท่ีตั้งอยูน่ั้นไม่มีคณะหรือสาขาวิชาท่ีตอ้งการศึกษาต่อ 
26) ตอ้งการเปิดสงัคมใหก้วา้งข้ึน และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
27) ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ต่อมหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีและการสอนในสามจงัหวดั

ดว้ยคือปัจจยัต่อสงัคม การเป็นอยู ่
28) เพราะเลือกสาขาท่ีชอบ อยากเรียน ได้ศึกษาการเป็นอยู่ของแต่ละสังคม 

วฒันธรรมอ่ืนๆ 
29) การมาศึกษานอกพ้ืนท่ีนั้น เพื่อตอ้งการเสนอความเป็นสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใตใ้หเ้พื่อนๆต่างจงัหวดัไดรั้บรู้ 
30) ประสบการณ์ท่ีหลากหลายไม่ตอ้งหวาดกลวั เส่ียงอนัตราย 
 

5.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะใชเ้พื่อศึกษาวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือ เพื่อศึกษาสาเหตุของการตดัสินใจ
เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงผูว้ิจยัจะใชข้อ้มูลจาก
เอกสารงานวิจยัหรือบทสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและการสังเกตการณ์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ
ครอบคลุม ชดัเจนมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัจะนาํเสนอขอ้มูล 4 ประเดน็ดงัน้ี 
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5.2.1 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐในปัจจุบัน 
รัฐบาลปัจจุบนัท่ีมี พล.อประยทุธ์  จนัทร์โอชา  เป็นนายกรัฐมนตรีไดก้าํหนดนโยบายดา้น

การศึกษา มุ่งเนน้การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยใหค้วามสาํคญัทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พฒันาตนไดเ้ต็ม
ตามศกัยภาพ ประกอบอาชีพและดาํรงชีวิตไดโ้ดยมีความใฝ่รู้และทกัษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความ
เหล่ือมลํ้ า  และพัฒนากําลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี  ทั้ งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ ปรับเปล่ียนการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นของผูเ้รียนและลกัษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณา
การระบบการกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผูย้ากจนหรือดอ้ยโอกาส 
จดัระบบการสนบัสนุนใหเ้ยาวชนและประชาชนทัว่ไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจดัใหมี้คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง ใหอ้งคก์รภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนทัว่ไป มีโอกาสร่วมจดัการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอาํนาจการ
บริหารจดัการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามศกัยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจดัการไดอ้ย่างอิสระและ
คล่องตวัข้ึน  

นอกจากน้ียงัส่งเสริมพฒันาคนทุกช่วงวยัเพื่อใหส้ามารถมีความรู้และทกัษะใหม่ท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพไดห้ลากหลายตามแนวโน้มการจา้งงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลกัสูตรใหเ้ช่ือมโยงกบัภูมิสงัคม การแกปั้ญหา การรับฟังความเห็นผูอ่ื้น การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดี โดยเนน้ความร่วมมือระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียน ส่งเสริม
อาชีวศึกษาและการศึกษาระดบัวิทยาลยัชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทกัษะ โดยเฉพาะในทอ้งถ่ินท่ีมี
ความตอ้งการแรงงาน และพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกบัมาตรฐานวิชาชีพ 
พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เนน้ครูผูส้อนใหมี้
วุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นาํเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ดว้ย ทะนุบาํรุงและอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสําคญัในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉนัทใ์นสังคมไทยอยา่งย ัง่ยืน 
และมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมตามความพร้อม อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวฒันธรรมไทย เพื่อการ
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เรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์และความเป็นไทย นาํไปสู่การสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีในระดบัประชาชน ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบา้นและ
วฒันธรรมสากล และการสร้างสรรคง์านศิลปะและวฒันธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมเขา้สู่เสาหลกั
วฒันธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก ปลูกฝังค่านิยมและ
จิตสาํนึกท่ีดี รวมทั้งสนบัสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นท่ีสาธารณะใหเ้ยาวชนและประชาชน
ไดมี้โอกาสแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์

อยา่งไรก็ตามรัฐบาลปัจจุบนัมีขอ้จาํกดัในการทาํงานหลายประการแมจ้ะเป็นการใชอ้าํนาจ
และทาํหนา้ท่ีตามกฎหมายดงัท่ีรัฐบาลก่อนๆ เคยปฏิบติัมา แต่กมี็เง่ือนไขและเง่ือนเวลาบางประการ 
อนัทาํให้รัฐบาลน้ีแตกต่างจากรัฐบาลอ่ืนๆ อยูบ่า้ง ในดา้นเง่ือนไข รัฐบาลน้ีเขา้มาสืบทอดงานและ
สานต่อภารกิจจากการท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดเ้คยกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา
ของประเทศไวก่้อนแลว้เป็น 3 ระยะ ตั้งแต่เม่ือเขา้ควบคุมอาํนาจการปกครองประเทศเม่ือวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2557  (สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2557) 

 
5.2.2 ผู้วิจัยได้ทําการประมวลข้อคิดเห็นจากเอกสารงานวิจัยหรือบทสัมภาษณ์ และ

ข้อเสนอแนะของบุคคลในแวดวงการศึกษาในประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาของ
รัฐ ดังนี ้

การจะพฒันาคนใหป้ระสบความสาํเร็จได ้ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา 
เร่ิมตน้จากบา้นคือ มีพ่อแม่ พี่น้องท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ออกมาเจอสังคมท่ีดี ได้แก่ เพื่อนบา้น 
ชุมชน และโรงเรียน ตลอดจนถึงเสนอใหมี้ช่วงเวลาท่ีส่ือมวลชนทุกแขนงไดน้าํเสนอเร่ืองการศึกษา 
เรียกว่า “Time for Education”และควรจดัส่ือถาวรเป็นแหล่งเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น พิพิธภณัฑ ์
(กาํจร ตติยกวี อา้งถึงใน สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2557) 

ดงันั้นรัฐควรมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมาจากหน่วยงานต่างๆ และ
นาํไปสู่แผนการศึกษาแห่งชาติใหเ้ป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย เพื่อเป็นยทุธศาสตร์การดาํเนินงาน ควร
มีการกาํหนดเวลาท่ีชดัเจน กาํหนดการบรรลุเป้าหมายมีการประเมินผลให้ไดข้อ้มูลยอ้นกลบั การ
ประเมินผลควรจะทาํแบบครบวงจร คือ มีการนิเทศ กาํกบัติดตาม และประเมินผลใหช้ดัเจน จึงตอ้ง
มีหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพในการติดตามและดูแล  ไม่จําเป็นต้องเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ชวนี ทองโรจน์ อา้งถึงใน สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2557) ควรมีการพฒันาครู
ไทยให้สอนเป็นภาษาองักฤษไดใ้น 4 วิชาหลกั คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ
ภาษาองักฤษ และสถาบนัอุดมศึกษาควรจะสอนภาษาองักฤษให้กบัผูเ้รียนเพื่อนาํไปสอนวิชาต่างๆ 
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เป็นภาษาองักฤษได ้(วุฒิชยั วทัมาตย ์อา้งถึงใน สํานักนายกรัฐมนตรี, 2557) และควรเน้นให้
ความสาํคญักบัการใชว้ิธีการดา้นบวกในการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในตวัเอง และ
สามารถเรียนรู้ไดดี้ เน่ืองจากผูเ้รียนจะมีความสุขกบัการเขา้เรียนและมีความสุขกบัตวัเอง(เกียรติ
วรรณ์ อมาตยกุล อา้งถึงใน สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2557) เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใชเ้คร่ืองมือ
ดา้นการจดัการศึกษามากข้ึน รัฐควรมีการปรับระบบการใช ้ICT เพื่อการศึกษาตาม Roadmap ของ
กระทรวงศึกษาธิการใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและการใช ้Smart Classroom เป็นเคร่ืองมือในการช่วยครูเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้เ ช่ือมโยงกับการปฏิรูปครูและปฏิรูปการเรียนรู้ในทุกวิชา  รวมถึงการใช้ Smart 
Technology ท่ีอาจจะไม่จาํเป็นตอ้งทนัสมยัท่ีสุด แต่ครูตอ้งสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม(พนัธ์
ศกัด์ิ ศิริรัชตพงษ ์อา้งถึงใน สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2557) ควรหามุมมองและวิธีแกไ้ขหรือปฏิรูปเชิง
ระบบแบบใหม่ โดยควรปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนถึงจดับทบาทของกระทรวง โรงเรียน 
ผูเ้รียน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใหม่ทั้งหมด (ประภาภทัร นิยม อา้งถึงใน สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2557) 
รัฐควรเปล่ียนระบบการศึกษาเป็นระบบรัฐก่ึงสวสัดิการ เพื่อช่วยคนดอ้ยโอกาส และลดบทบาท
ของส่วนกลาง เนน้การกระจายอาํนาจไปยงัพื้นท่ีให้มากข้ึน ตลอดจนแปรค่านิยมจาก 12 ประการ
ให้เหลือเพียง 5 ประการ และปฏิรูประบบหลกัสูตรให้เนน้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คุณธรรมและ
วฒันธรรมไทย (สมพงศ ์ จิตระดบั อา้งถึงใน สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2557) โจทยส์าํคญัของการ
ปฏิรูปการศึกษา คือ จะทาํอย่างไรให้การใช้งบประมาณภาครัฐกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี มี
ประสิทธิภาพในการเพ่ิมพูนคุณภาพการศึกษา ซ่ึงรัฐควรใช้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน 7 
ประเด็น ดงัน้ี 1) มุ่งมัน่ ทุกฝ่ายจะตอ้งมีความมุ่งมัน่เด็ดเด่ียวอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ของชาติใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 2) พฒันาคุณภาพครู โดยฝึกปฏิบติัจริงและสร้างการ
เรียนรู้เนน้ให้ครูนาํไปต่อยอด สาํหรับครูจะตอ้งมีความเป็นครู มีอุดมการณ์ และทศันคติเหมาะสม
กบัโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนทาํหน้าท่ีสอน เป็นหลกั มีการกาํหนดมาตรฐานครูใหม่ ปรับ
ระบบการสอนและบรรจุครูใหมี้มาตรฐานเดียวกนัทั้งระบบ และเปิดโอกาสใหผู้มี้ความสามารถมา
เป็นครู 3) งบประมาณ ควรลงไปถึงตวัเด็กและโรงเรียน ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน
โดยตรง 4) ปรับระบบบริหารจดัการใหม่ ให้ผูบ้ริหารทุกระดบัและครูมีความรับผิดและรับชอบ
ปรับระบบการการยา้ยโอนครู กระจายอตัราครูอยา่งเป็นธรรมทัว่ถึง หลอมรวมโรงเรียนขนาดเลก็ 
และรักษาโรงเรียนท่ีจาํเป็น เช่น โรงเรียนบริเวณชายแดน รวมทั้งใหโ้รงเรียนท่ีมีศกัยภาพไดเ้ป็นนิติ
บุคคลและมีอิสระในการบริหารงาน 5) จดัการศึกษาสาํหรับคนทุกภาคส่วนต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดย
พอ่แม่ควรเป็นครูคนแรกของลูกจดัใหทุ้กคนไดมี้โอกาสเขา้ถึงการศึกษา และจดัการศึกษาเพื่อการมี
งานทาํสาํหรับพื้นท่ีพิเศษ เช่น บริเวณชายแดนชายขอบ พื้นท่ีพิเศษ ตลอดจนจดัให้มีโรงเรียนสอน
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วิชาชีพ 6) จดัหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีสร้างการคิดเป็น ความใฝ่รู้และการมีคุณธรรม
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการควรเลือกคุณลกัษณะท่ีสาํคญัเพียง 1-2 ประเด็น เพื่อมุ่งพฒันาไปสู่จุดนั้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การมีวินยั การเรียนรู้ ความเป็นพลเมือง พร้อมจดัหาส่ือการเรียนการสอน
ท่ีดี โดยเฉพาะวิชาหนา้ท่ีพลเมือง ควรแยกเป็นอีกวิชาและมีหนงัสือเรียนต่างหากจากวิชาสังคม 7)
การเมือง ไม่ควรให้เร่ืองของการเมืองเขา้มาแทรกแซงการศึกษาหรือมีผลประโยชน์ต่อครูโดย
จะตอ้งช่วยกนัคิดต่อไปว่าจะทาํอยา่งไรไม่ให้การเมืองเขา้มาแทรกแซงระบบการศึกษา (วรากรณ์ 
สามโกเศศ อา้งถึงใน สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2557) 
 

5.2.3 นโยบายการศึกษาของรัฐความเช่ือมโยงระหว่างระดับมัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา 
ผูว้ิจยัได้ทาํการประมวลขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคคลในแวดวงการศึกษาใน

ประเดน็นโยบายการศึกษาของรัฐความเช่ือมโยงระหวา่งระดบัมธัยมศึกษาสู่อุดมศึกษา ดงัน้ี 
ท่ีผ่านมารัฐให้ความสาํคญักบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบมากจนเกินไป ในขณะท่ียงัมี

เดก็เยาวชนท่ีตกหล่นไม่ไดรั้บการศึกษาในปัจจุบนั ถึง 15 ลา้นคนโดยประมาณ ท่ียงัขาดโอกาสทาง
การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในสายอาชีพ รัฐควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การศึกษานอกระบบ
มากข้ึน ท่ีผ่านมารัฐให้ความสําคญักับการศึกษานอกระบบน้อยมาก ควรพฒันาและส่งเสริม
การศึกษานอกระบบใหม้ากกว่าน้ี เพื่อท่ีจะช่วยลดปัญหาเด็กไม่ไดเ้รียน เพราะการศึกษานอกระบบ
มีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งผูเ้รียนและชุมชนทอ้งถ่ินก็ไดรั้บประโยชน์ เช่น มีการฝึกอบรมอาชีพ และ
ส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน ซ่ึงถือเป็นการเรียนรู้ท่ีมัน่คงและยัง่ยืน ไดอ้ธิบายถึงความเช่ือมโยง
ของการศึกษาระบบมธัยมศึกษา สู่อุดมศึกษาว่า มหาวิทยาลยัต่างๆ ควรใหค้วามสาํคญักบัการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาด้วย กล่าวคือมหาวิทยาลยัควรท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการให้ความรู้และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัโรงเรียนมธัยมเพ่ือใหเ้กิดเครือข่ายความสัมพนัธ์ “เราบ่นกนัว่าตวัป้อนของ
ระบบค่อนขา้งอ่อน แต่เราไม่ไดไ้ปช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นท่ี มหาวิทยาลยัตอ้งลงไปช่วยชุมชน 
โรงเรียน เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ” เช่น ให้นักเรียนทดลองเรียนใน
มหาวิทยาลยัเพื่อให้ไดเ้รียนรู้การใช้ชีวิตในร่ัวมหาวิทยาลยั เช่นเดียวกบัควรให้มีการเรียนปรับ
พื้นฐานในส่วนของนกัเรียนท่ีกาํลงัจะศึกษาในมหาวิทยาลยั นอกจากน้ีควรปรับหลกัสูตรการเรียน
การสอนต่างๆ ให้สอดคลอ้งกนั เช่น หลกัสูตรดา้นภาษาของมธัยมกบัมหาวิทยาลยัควรมีความ
สอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั ซ่ึงจะทาํให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนรัฐควรให้ความสาํคญักบั
การศึกษาในพ้ืนท่ีอยา่งเท่าเทียมและให้สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของคนในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรเปิดโอกาสทางการศึกษาและจดัการศึกษาท่ีผสมผสาน เหมาะสมกบั
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พื้นท่ี รัฐควนมุ่งในเร่ืองการผสานความเขา้ใจและปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจงัโดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมกบัการปฏิรูปการศึกษา (ประโยชน์ คุปตก์าญจนากลุ, สมัภาษณ์ 14 มีนาคม 2558) 

นอกจากน้ีรัฐควรมีการแกไ้ขระบบการรับบุคคลเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชนหรือแอดมิชชั่น ควรจะมีระบบท่ีชัดเจนและเป็นระบบมากข้ึน ควรกาํหนดจาํนวน
นักศึกษาท่ีเหมาะสมของแต่ละสถาบนั โดยพิจารณาจากแนวโน้มการจา้งงานในอนาคต จดักลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาตามจุดเน้นหลกั เช่น มหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวกับการวิจยัควรจะเน้นการทาํวิจัย 
มหาวิทยาลัยท่ีเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ควรจะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หรือ
มหาวิทยาลยัท่ีเน้นเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก็ควรจะตอ้งวางจุดเนน้ของมหาวิทยาลยัให้ชดัเจน การ
จดัทาํระบบการรับรองคุณวุฒิท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับ เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
และเสนอให้รัฐบาลเชิญชวนมหาวิทยาลยัท่ีติดอนัดบั 10 หรือ 20 ของโลกมาเปิดการเรียนการสอน
ในประเทศไทย เพื่อช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาการศึกษา (พรชยั มงคลวานิช อา้งถึงใน สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2557) ควบคู่กบัการพฒันาครูผูส้อนในระดบัอุดมศึกษา เน่ืองจากครูผูส้อนใน
ระดบัอุดมศึกษามกัจะเป็นผูท่ี้จบการศึกษาเฉพาะทาง จึงไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอนการสอนท่ีถูกตอ้ง 
ปรับทศันคติของสังคมท่ีเน้นการเรียนให้ได้ใบปริญญามากกว่าการเรียนให้ได้ความรู้ และให้
สถาบนัการศึกษาส่งเสริมความรู้ความสามารถของผูเ้รียนท่ีดอ้ยโอกาส หรือเรียนไดใ้นระดบัปาน
กลาง ไม่เพียงแต่สนับสนุนผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งเท่านั้น (ปานศิริ พนัธ์ุสุวรรณ อา้งถึงใน สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2557) และควรดูสถานการณ์ของภาคแรงงานในปัจจุบนัเพื่อออกแบบการศึกษาและ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ขณะน้ีระบบการศึกษาผลิตแรงงาน ไม่ตรงกบัความตอ้งการของประเทศ 
แรงงานไทยมีประสบการณ์ ทกัษะฝีมือ แต่การศึกษานอ้ยดอ้ยคุณวุฒิ ทาํใหไ้ม่สามารถไปสู่การจา้ง
งานในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้เพราะการจา้งงานในประเทศไทยเนน้ท่ีคุณวฒิุเป็นหลกั จึงตอ้งการใหมี้การ
เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือภาคการศึกษาโดยไม่ใชง้บประมาณโดยใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันาแรงงาน และปฏิรูปการศึกษานอกระบบใหท้นัสมยัมากข้ึน (จิตรพงศ ์พุ่มสะอาด 
อา้งถึงใน สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2557) ควรมีการกาํหนดคุณค่าของเด็กไทยใหช้ดัเจน และสามารถ
นาํไปสู่การปฏิบติัได ้เช่น ขยนัพากเพียร รักชาติ มีวินยั โดยครูควรสอนเร่ืองเก่ียวกบัชีวิต มีความรัก
เด็ก และเปิดโอกาสให้คนดีมาเป็นครู ผูอ้าํนวยการโรงเรียนควรอยูป่ระจาํโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง มี
การให้ทุนการศึกษากบัเด็กขาดแคลนจริงๆ ในส่วนของภาคเอกชนตอ้งมีบทบาทเขา้มาช่วยเหลือ
การศึกษา ร่วมจดัหลกัสูตรและกิจกรรมต่างๆ มากข้ึน เช่นครูคลงัสมองสาํหรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ควรเนน้เก่ียวกบัการรู้เขารู้เราและความเท่าเทียม ทั้งน้ีเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอท่ีใหมี้การปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ (กอบกาญจน์ วฒันวรางกรู อา้งถึงใน สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2557) ควรเพิ่ม
บทบาทของนักเรียนในการเป็นผูช่้วยครู ทั้งในคณะกรรมการและในการจดักิจกรรมต่างๆ ของ
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โรงเรียน เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และไดท้าํงานจริง เนน้สอนให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ เขา้ใจ และคิด
นอกกรอบ กระตุน้ใหโ้รงเรียนอยากเปล่ียนแปลงตนเอง และจดัมีโรงเรียนเตรียมอาชีพเพื่อรองรับ
กบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา (มีชยั วีระไวทยะ อา้งถึงใน สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2557) 

ดงันั้น การปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ีมีความสาํคญั เพราะนอกจากจะเป็นการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศแลว้ ยงัเป็นหน่ึงในประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยดว้ย ซ่ึงควรมีการปฏิรูปการศึกษา
โดยเนน้ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และปฏิรูปการเรียนรู้จากขา้งในออกไปขา้งนอก หรือจากขา้งล่างข้ึน
ไปขา้งบนใน 5 ประเดน็ ดงัน้ี 1) สิทธิและโอกาสของผูเ้รียน โดยเสนอใหรั้ฐควรใหสิ้ทธิและโอกาส
แก่ผูเ้รียนโดยจดับตัรทองการศึกษาเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเลือกสถานท่ีเรียนได ้อุดหนุนโรงเรียน
และสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตามผลการประเมินท่ีเป็นท่ียอมรับและความนิยมของผูเ้รียน 
ให้แรงจูงใจในการเรียนบางสาขาท่ีสาํคญั เช่น อาชีวศึกษา ปรับระบบการกูย้ืมเพื่อการศึกษาให้ทั้ง
เพียงพอและมีการใชคื้น ตลอดจนถึงใหทุ้กคนมีโอกาสเรียน รวมทั้งคนพิการและคนไร้สัญชาติ 2) 
ผูเ้รียนไดค้รูท่ีดีและรับผิดชอบ นาํครูกลบัสู่ห้องเรียน ประเมินครูโดยใชผ้ลสัมฤทธ์ิผูเ้รียน เปล่ียน
บทบาทครูเป็นผูน้าํทางการเรียนรู้ปรับให้มีระบบคดัเลือกและอบรมครูท่ีดี ให้คนเก่งไดเ้ป็นครู
รวมทั้งให้ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทาํหนา้ท่ีครูใหญ่อย่างเตม็ท่ีและอยู่ประจาํโรงเรียน 3) ผูเ้รียนมี
หลกัสูตรและส่ือการศึกษาท่ีดี จดัหลกัสูตรสร้างความรู้และทกัษะของผูเ้รียนและความตอ้งการของ
สงัคมยคุใหม่ จดัหาและพฒันาส่ือ (ยงยทุธ ยทุธวงศ ์อา้งถึงใน สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2557) 

 
5.2.4 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาในพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ผูว้ิจยัไดท้าํการประมวลขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคคลในแวดวงการศึกษา ใน

ประเดน็ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 
ปัจจยัผลกัดนั 
ระบบการศึกษาของประชากรในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 

ส่วนคือ 1) การศึกษาในวิชาสามญั และ 2) การศึกษาในวิชาศาสนา ในมุมมองของชาวไทยเช้ือสาย
มลายูในสามจงัหวดชายแดนภาคใตน้ั้น การศึกษาในวิชาศาสนาถือเป็นส่ิงสําคญัสําหรับการเป็น
มุสลิมท่ีดี ซ่ึงในปัจจุบนัการศึกษาวิชาสามญัเร่ิมมีความสาํคญัมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในสายตาของ
ผูป้กครองมุสลิม ท่ีจะทาํให้ผูจ้บการศึกษานั้นสามมารถหางานทาํและดาํเนินชีวิตได้ในระบบ
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย และแมว้่าการศึกษาวิชาสามญัจะมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนสาํหรับ
ชาวไทยเช้ือสายมลายู แต่ก็มิได้หมายความว่าชาวไทยเช้ือมลายูเหล่าน้ีจะละเลยหรือไม่ให้
ความสาํคญักบัศาสนา ในทางกลบักนักลุ่มคนเหล่าน้ีกลบัให้ความสําคญักบัการศึกษาวิชาศาสนา
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และสามญัควบคู่กนัไปไดอ้ยา่งลงตวั อยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหาท่ีสาํคญัอีกหลายประการท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบการศึกษาทั้งในวิชาสามญัและวิชาศาสนา เพื่อพิจารณาการศึกษาในพื้นท่ีตั้งแต่ตน้พบวา่  

เร่ิมแรกในชั้นเรียนอนุบาล เดก็ไทยเช้ือสายมลายสู่วนใหญ่เร่ิมเขา้ชั้นเรียนในระดบัอนุบาล
ในโรงเรียนของรัฐบาลซ่ึงมีอยู่เป็นจาํนวนมากและกระจายอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ โดยเฉพาะในเขต
ชนบทหรือทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลซ่ึงเดก็แหล่าน้ีจะใชบ้ริการของรัฐเป็นหลกั ภาษาท่ีใช ้(พดู อ่าน เขียน) 
คือภาษาไทย อยา่งไรกต็าม ในหลายกรณีครูผูส้อนไดใ้ชภ้าษามลายถ่ิูนในการพดูส่ือสารกบันกัเรียน
เพื่อใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดม้ากข้ึน ในส่วนของการเรียนวิชาศาสนานั้น นกัเรียนในระดบัอนุบาลยงัไม่
ตอ้งเรียนวิชาศาสนาในโรงเรียน แต่หากในพ้ืนท่ีหรือชุมชนของตนมีศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจาํมสัยดิ เด็กเหล่าน้ีก็จะไปเรียน อบรมศาสนาท่ีศูนยน์ั้น เม่ือเขา้สู่ระดบัประถมศึกษา นกัเรียน
ไทยเช้ือสายมลายสู่วนมากยงัคงศึกษาต่อในโรงเรียนประถมของรัฐบาล ในส่วนของวิชาสามญันั้น 
นกัเรียนจะไดรั้บโอกาสในการศึกษาประมาณ 23 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยมีวิชาภาษาไทยเป็น
ส่ือกลางในการเรียนการสอน ขณะท่ีการศึกษาท่ีเก่ียวกบัศาสนาหรืออิสลามศึกษาจะไม่เขม้ขน้ 
(ประมาณ 2 ชัว่โมง) หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเรียนการสอนระหว่างวิชาสามญัศึกษากบัวิชา
ศาสนาในโรงเรียนของรัฐพบว่า จากชัว่โมงการเรียน วิชาสามญัศึกษามีสัดส่วนท่ีมากกว่าถึงร้อยละ 
90 ขณะท่ีวิชาศาสนามีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงก็คือแมว้่า
สดัส่วนการเรียนวิชาสามญัศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐจะค่อนขา้งสูงแต่ผูป้กครองหลาย
รายก็ไดต้าํหนิถึงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสามญัค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นภาษา หาก
พิจารณารูปแบบของเด็กนกัเรียนไทยเช้ือสายมลายใูนโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐก็จะพบว่า ใน
วนัจนัทร์ถึงศุกร์ นกัเรียนเขา้เรียนวิชาสามญัศึกษา (และศาสนาบางส่วน) ในโรงเรียนของรัฐตั้งแต่
เวลาประมาณ 9.00-15.00 น. หลงัจากนั้นในเวลาประมาณ 17.00-19.00 น.จะไปศึกษาศาสนาในตาดี
กา (ปอเนาะ) ยกเวน้วนัศุกร์ท่ีเป็นวนัหยุดตามหลกัศาสนาอิสลาม และเม่ือกบัถึงบา้นก็จะฝึกอ่าน
คมัภีร์อลักุรอ่าน ต่อจนเขา้นอน ในวนัเสาร์อาทิตย ์นักเรียนตอ้งไปเรียนศาสนาท่ีตาดีการะหว่าง
เวลา 8.00-15.30 น.แสดงใหเ้ห็นเป็นนยัว่าในวยัประถมศึกษาของเด็กๆ เหล่าน้ีเตม็ไปดว้ยการเรียน 
(ทั้ งในระบบและนอกระบบ) เ ม่ือเข้าสู่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษาของนกัเรียนไทยเช้ือสายมลายนูั้นถือไดว้่าเป็นจุดเปล่ียนท่ีสาํคญั กล่าวคือนกัเรียนไทย
เช้ือสายมลายสู่วนใหญ่ท่ีเดิมเรียนอยูใ่นโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลจะยา้ยไปเรียนต่อในระดบั
มธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (รอศ.) 

ปัญหาสําคญัของระบบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาของนักเรียนไทยเช้ือสายมลายูนั้น
ต่างจากในระดบัประถมศึกษาเท่าใดนกั นัน่ก็คือคุณภาพการศึกษาในวิชาสามญั ผลลพัธ์ของปัญหา
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การดอ้ยคุณภาพในวิชาสามญัก็คือนกัเรียนบางส่วนตอ้งออกจากระบบการศึกษาไปเน่ืองจากเรียน
วิชาสามญัต่อไปไม่ไหว และนาํไปสู่ปัญหาการวา่งงานในท่ีสุด 

เม่ือถึงระดบัอุดมศึกษา การเรียนศาสนาในฐานะวิชาภาคบงัคบัตามหลกัศาสนาก็หมดไป ก็
เน่ืองจากนกัเรียนส่วนใหญ่มกัจะสาํเร็จการศึกษาทางดา้นศาสนาพร้อมกนักบัการสาํเร็จการศึกษา
วิชาสามญัในระดบัมธัยมศึกษา (แมว้า่นกัเรียนจาํนวนไม่นอ้ยจะจบการศึกษาศาสนาไม่ถึงขั้นสูงสุด
หรือระดบั 10 กต็าม) เม่ือถึงขั้นอุดมศึกษา นกัศึกษามุสลิมมีโอกาสท่ีจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีตน
ชอบหรือถนัดไดค่้อนขา้งกวา้งขวาง อย่างไรก็ตาม นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาศาสนา
อิสลามในมติ อ่ืนหรือสนใจในเร่ืองเก่ียวกบัศาสนาอิสลามก็สามารถเลือกท่ีจะเรียนทางดา้นอิสลาม
ศึกษาต่อไปได้ นักศึกษาส่วนใหญ่ในสามจังหวดัชายแดนภาคใตม้กัเลือกท่ีจะไปศึกษาต่อใน
สาขาวิชาน้ีท่ีประเทศในแถบตะวนัออกกลางอียิปตแ์ละซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศท่ีไดรั้บความ
นิยมสูงสุดเพราะเหตุว่าการเรียนการสอนวิชาศาสนาเขม้ขน้กว่าเม่ือเทียบกบัสองชัว่โมงต่อสัปดาห์
ในโรงเรียนของรัฐ 18 (แมว้่าในโรงเรียนของรัฐจะมีชัว่โมงเรียนวิชาสามญัศึกษามากกว่าก็ตาม) 
ดงันั้นเม่ือถึงระดบัมธัยมศึกษา นกัเรียนไทยเช้ือสายมลายเูร่ิมมีทางเลือกมากข้ึน เพราะในปัจจุบนัมี
จาํนวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (รอศ.) เป็นจาํนวนมากและหลายแห่งอยูไ่ม่ไกลจากชุมชนชาว
ไทยเช้ือสายมลายมูากนกั 

ขณะเดียวกนั สถาบนัในระดบัอุดมศึกษาของไทยบางแห่งก็ไดเ้ปิดการเรียนการสอนใน
วิชาอิสลามศึกษา ในบางสถาบนัยงัไดน้าํศาสนาอิสลามเขา้ไปประยุกต์กบัการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น กฎหมายอิสลาม เศรษฐศาสตร์การเงินอิสลาม เป็นตน้ ส่วนปัญหาในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาท่ีมาจากนักศึกษาท่ีไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศ เม่ือจบ
การศึกษากลบัมาแลว้ไม่สามารถทาํงานไดภ้ายในประเทศไทย เน่ืองจากรัฐบาลไทยยงัไม่ไดรั้บรอง
คุณวฒิุ  รวมทั้งปัญหาการไปศึกษาต่อนอกพื้นท่ี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) เกิดจากปัญหาทั้ง
ในเชิงคุณภาพและปริมาณ ในกรณีคุณภาพนั้นก็คือคุณภาพหรือทกัษะในวิชาสามญัท่ีค่อนขา้งตํ่าว่า
นักเรียนในพื้นท่ีอ่ืนๆ ส่วนปริมาณนั้นคือจาํนวนสถาบนัอุดมศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีค่อนขา้งจาํกัด  
(สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2547: 19) 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ซ่ึงเป็นระดบัสุดทา้ยของการศึกษาท่ีบงัคบัให้นกัเรียนตอ้งอยูใ่นระบบ
เป็นทางการ ท่ีไดน้าํเสนอไวใ้นส่วนบทนาํ (ตารางท่ี 1.1) แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาในวิชา
สามญัท่ีสาํคญัของนกัเรียน (ทั้งไทยพุทธและไทยเช้ือสายมลาย)ู นั้นยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากว่าพื้นท่ี
อ่ืนๆ โดยเฉพาะในวิชาภาษาไทยท่ีตํ่ากวา่ค่อนขา้งมาก 
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5.2.5 สาเหตุของการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีนอกเขตพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

ผูว้ิจยัได้ทาํการประมวลขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคคลในแวดวงการศึกษาใน
ประเดน็ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 

ปัจจยัดึงดูด 
ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(มิติดา้นเศรษฐกิจและ

สังคม) ประชาชนในพ้ืนท่ีมองว่า การแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจของรัฐบาลบางโครงการยงัลงไป
ไม่ถึงผูป้ระกอบการรายย่อยได้ทัว่ถึง แต่เกิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการรายใหญ่ ๆ มากกว่า 
ประชาชนจึงอยากใหรั้ฐบาลพิจารณาใหล้ะเอียดถึงจุดอ่อนจุดแขง็ในแต่ละพื้นท่ีวา่มีส่ิงใดท่ีสามารถ
นาํมาเป็นตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งแทจ้ริง และเม่ือดาํเนินการใด ๆ แลว้ก็ตอ้งติดตามประเมินผลอยา่ง
ใกลชิ้ดดว้ยวา่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากนอ้ยเพียงใด การขาดการลงทุนในพื้นท่ีทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน นักลงทุนไม่มัน่ใจในความปลอดภยั จึงเสนอให้รัฐบาลแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยให้
ภาครัฐเขา้มาลงทุนในพื้นท่ีเสียเองให้มากข้ึน เพื่อเป็นตวัอยา่งและสร้างความมัน่ใจใหก้บัภาคส่วน
อ่ืน ๆ โดยเห็นว่า ส่ิงท่ีสามารถทาํได ้มีอาทิ การจดัใหมี้ “โครงการ 1 อาํเภอ 1 โรงงาน” เพื่อสร้าง
อาชีพให้กบัคนในพื้นท่ี สาํหรับประเด็นดา้นการศึกษาเห็นว่า เยาวชนในพื้นท่ียงัมีโอกาสนอ้ยท่ีจะ
ไดรั้บการศึกษาในระดบัสูง จึงขอใหเ้พิ่มการศึกษาทั้งสายสามญัและสายอาชีพ พร้อมสนบัสนุนให้
เด็กเก่งๆ ในพื้นท่ีให้มีโอกาสทางการศึกษาท่ีดีข้ึน และให้เด็กเหล่านั้นไดก้ลบัไปพฒันาพื้นท่ีของ
ตนเองต่อไป รวมทั้ง ควรสร้างตาํแหน่งงานใหก้บันกัเรียนในพื้นท่ีไดท้าํงานท่ีมีอนาคตกา้วหนา้เพื่อ
เป็นแรงผลกัดนัให้เยาวชนหันมาสนใจเรียนสายสามญัและสายอาชีพมากข้ึน ในส่วนของปัญหายา
เสพติดก็จะตอ้งร่วมมือแกไ้ขอยา่งจริงจงัทุกภาคส่วน ทั้งครอบครัว โรงเรียน และเจา้หนา้ท่ีรัฐ และ
ประการสุดทา้ยท่ีเป็นปัญหาสําคญั คือ การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกบัเจา้หน้าท่ีรัฐ 
เพราะประชาชนยงัมองเจา้หนา้ท่ีในแง่ลบ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีรัฐบางส่วนยงัขาดความเขา้ใจในอตั
ลกัษณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี ส่วนประชาชนในพ้ืนท่ีบางส่วนก็ยงัขาดความเขา้ใจในภาษาและ
วิธีการดาํเนินงานของภาครัฐแทจ้ริง (จกัรกฤษณ์ กาญจนศูนย,์ 2557) ซ่ึงปัจจุบนัโครงสร้างดา้น
แรงงานในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากมีเยาวชนจบระดบัปริญญาตรีเพิ่มข้ึนแต่
มีผูจ้บสายอาชีพลดลง และเยาวชนท่ีจบปริญญาตรีมีค่านิยมเบ่ียงเบนมาทาํงานในหน่วยงานของรัฐ
มากข้ึน จึงทาํให้จงัหวดัชายแดนภาคใตข้าดแคลนแรงงานฝีมือซ่ึงเป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ี
สาํคญัในพื้นท่ี ในทางตรงกนัขา้มเยาวชนท่ีจบปริญญาตรีเหล่าน้ีลว้นกูเ้งินเพื่อการศึกษา ดงันั้นเม่ือ
จบการศึกษาแลว้ตอ้งหาเงินมาใชห้น้ี แต่เศรษฐกิจภาคใตท่ี้ข้ึนอยูก่บัราคายางพาราเป็นหลกั ในช่วง
ท่ีราคายางพาราตกตํ่าแต่หน้ีภาคเอกชนไม่ไดล้ดลงไดส่้งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูข่องคน
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ในสังคม สําหรับการแกไ้ขปัญหาของจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยรวมนั้น ไดมี้การหารือ ประชุม
และวิเคราะห์สถานการณ์กนัแลว้ เพียงแต่ยงัขาดกลไกท่ีคอยขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบติัอยา่ง
แทจ้ริง (ปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช, 2557) ปัญหาการศึกษาในพ้ืนท่ีเป็นเร่ืองซบัซอ้นท่ีตอ้งระดมความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วนมาช่วยแกปั้ญหา ตวัเลขดา้นคุณภาพการศึกษาของจงัหวดัสะทอ้นผา่นผล
สอบโอเน็ตของเด็กนกัเรียนจงัหวดันราธิวาสยงัคงอยูอ่บัดบัร้ังทา้ย (อนัดบัท่ี 77 ของประเทศ)  ทาง
จงัหวดัถือว่าปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาสาํคญัท่ีตอ้งเร่งปรับวิธีการจดัการศึกษาใหม่พร้อมทั้งเสนอ
โรดแมปดา้นการศึกษาของจงัหวดัทั้งในระยะสั้น ท่ีเนน้โครงการท่ีพร้อมดาํเนินการเพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนกัเรียน อาทิเช่น โครงการส่งเสริมและพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย 
โครงการพฒันาครูแกนนาํ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระยะกลาง คือ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยการทาํโรงเรียนคู่ขนาน ท่ีใช้
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนดงั 

ดังนั้ นรัฐควรมีการทาํวิจัยให้มากข้ึน โดยเฉพาะด้านการศึกษาเพื่อพฒันาเชิงพื้นท่ีใน
จงัหวดัชายแดนใต ้ จะตอ้งมีระบบบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ี มีการวางเป้าหมาย
เร่ืองกลไก ประสานความร่วมมือ การทาํขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการวางแผนและกระบวนการสร้าง
การเรียนรู้รอบด้าน การทาํงานต้องเป็นการเป็นการเช่ือมโยงการทาํงานของหน่วยงานด้าน
การศึกษาทุกภาคส่วน โดยพลงัสําคญัท่ีสุดคือพลงัท่ีมาจากเครือข่ายครู ทั้งน้ีผลงานโครงการวิจยั
และพฒันาเครือข่ายครูเชิงพื้นท่ี สะทอ้นให้เห็นว่า ในหน่ึงปีท่ีผ่านมา เครือข่ายวิจยัครู สามารถ
แกปั้ญหาใหเ้ด็กในพื้นท่ีใหอ่้านออก เขียนไดม้ากข้ึน ดงันั้นการท่ีจะแกไ้ขปัญหาการศึกษาในพ้ืนท่ี
จะตอ้งมุ่งหวงัจากการศึกษาเชิงพื้นท่ี คือ การแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยคนในพ้ืนท่ี 
ซ่ึงมีความเขา้ใจปัญหา  มีความรู้และสติปัญญาในการทาํเร่ืองน้ีได ้โดยเร่ิมจากเร่ืองเล็กไปสู่การ
ปฏิรูปการศึกษาของจงัหวดั เน้นการทาํงานแบบไร้สังกัดแต่มีเป้าหมายเพื่อพฒันาเยาวชนของ
จงัหวดัเป็นสาํคญั ควรใชก้ระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) เขา้มา
แกไ้ขปัญหาอ่านออกเขียนได ้อาทิ การเพิ่มชัว่โมงการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อฝึกทกัษะการอ่านและ
เขียน หรือ การจดักิจกรรมแรลลี แลว้ค่อยๆ ถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีดา้นการอ่านเขียนภาษาไทยแทรก
ลงไป นอกจากน้ีหลายโรงเรียนยงัเลือกใช้ชุดหนังสือเพิ่มพูนความรู้ท่ีเร้าความสนใจจากเด็ก
นกัเรียนดว้ยการมีภาพท่ีมีสีสันสวยงาม สะดุดตา ความมุ่งหวงัของเครือข่ายครูในโครงการวิจยัคร้ัง
น้ีคือ ความยัง่ยืนท่ีจะพฒันาไปเร่ือยๆ โดยผูท้าํหนา้ท่ีเป็นเสาหลกัท่ีจะทาํให้เกิด  ความยัง่ยืนของ
โครงการ คือผูบ้ริหารและอาจารยท่ี์ตอ้งทาํงานไปในทิศทางเดียวกนั (สีลาภรณ์ บวัสาย, 2558)  

ประการท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีรัฐควรให้ความสาํคญัคือ การแกไ้ขปัญหาให้เด็กอ่านออกเขียนได ้
การจดัการความรู้ไปกบัผูป้กครองหรือครอบครัวของเดก็ดว้ย นอกจากเร่ืองของภาษาไทยแลว้ เร่ือง
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การวดัและประเมินผลเดก็ตอ้งมีการทาํกนัอยา่งจริงจงั นอกจากน้ีครูตอ้งเขา้ใจพฒันาการความรู้ของ
เดก็ตามพฒันาการสมองของเดก็แต่ละวยั  เพื่อท่ีจะรู้วา่เดก็วยัใดเหมาะกบัการพฒันาอยา่งไร 

ดงันั้น การแกไ้ขปัญหาคุณภาพการศึกษาท่ีตํ่าคือ การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใน
รูปแบบสองภาษาตั้งแต่ในระดบัก่อนประถมและในระดบัประถมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํลงั
ทาํอยู่และไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ ในขณะเดียวกนั รัฐบาลเองก็ควรตอ้งพิจารณาตรวจสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพในโรงเรียนต่างๆ ทั้งท่ีเป็นของรัฐบาลและรอศ. เพื่อใหน้กัเรียนท่ีจบการศึกษาภาค
บงัคบั (ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้) สามารถมีทางเลือกท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไปโดยไม่
ติดขดัปัญหาในเร่ืองคุณภาพหรือทกัษะในวิชาสามญัดงันั้น รัฐบาลจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณา
ดาํเนินการในสองประเด็นคือ 1) ในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา (ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และจะจดัตั้งข้ึนมา
ใหม่) และภาควิชาหรือสาขาวิชาของสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น รัฐบาลตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นสาํคญั (ไม่ควรพิจารณาแต่เฉพาะในเร่ืองปริมาณ) และ 2) รัฐบาลตอ้งเปิดโอกาสและ
สร้างความยืดหยุ่นให้แก่นกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้สามารถพฒันา
ทกัษะเพิ่มเติมและให้มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะเขา้ไปศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้
อยา่งเช่น การจดักวดวิชา หรือการจดัชั้นเรียนเตรียมศึกษาต่อ เป็นตน้อยา่งไรกต็าม ส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํ
ให้แนวทางหรือขอ้เสนอขา้งตน้สําเร็จได้นั้ น รัฐบาลตอ้งพฒันาและผลิตบุคลากรทอ้งถ่ินด้าน
การศึกษาเพื่อให้มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะหรือมีภาระหน้าท่ีทางดา้นการศึกษาโดยตรงในทุก
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง รัฐบาลอาจดาํเนินการผา่นสถาบนัการศึกษาของรัฐในพื้นท่ีท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะ
จดัตั้งข้ึนมาใหม่ เช่นมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา สถาบนัเทคโนโลยรีาช
มงคล และมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เป็นตน้ (สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 
2547: 19) 



 

บทที ่6 
 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดของนักศึกษา ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อ
ศึกษาสาเหตุของการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของเหตุผลจูงใจภายในท่ีเป็น
แรงผลกัดนั กบั เหตุจูงใจในการกาํหนดจุดหมายปลายทางท่ีดึงดูดให้นกัศึกษาเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 

6.1 สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 

จากการศึกษาปัจจยัผลกัดนั ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั ปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี  
 

6.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ22 ปี ส่วนใหญ่นบัถือ  

ศาสนาอิสลาม ศึกษาอยูค่ณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ในส่วนของจงัหวดันั้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่                 
มีภูมิลาํเนาอยู่ในจงัหวดันราธิวาส  เม่ือพิจารณาจาํนวนบุตรของผูป้กครองพบว่ากลุ่มตวัอย่าง
นกัศึกษาท่ีผูป้กครองมีบุตรมากท่ีสุดคือ 9 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ผูป้กครองมีบุตร 3 คน
สถานภาพของผูป้กครองส่วนใหญ่อยูด่ว้ยกนั ในขณะท่ีรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองส่วนใหญ่
อยู่ท่ี 10,001-30,000 บาท เพื่อพิจารณาดา้นอาชีพพบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/
ชาวไร่ ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยมปลายของนกัศึกษาส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉล่ีย
ระดบั 2.50-2.99 
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6.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันของนักศึกษา ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัผลกัดนัซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นความคาดหวงั ดา้นขอ้ผูกพนัและ 
ดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ สามารถสรุปผลการศึกษาทั้ง 3 ดา้น ไดด้งัน้ี 1) ดา้นความคาดหวงั พบว่า
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัผลกัดนั ดา้นความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ดา้นขอ้
ผกูพนั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัผลกัดนั ดา้นขอ้ผกูพนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และ 3) ดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัผลกัดนั ดา้นขอ้ผกูพนั 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

6.1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดึงดูดของนักศึกษา ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยดึงดูดซ่ึงประกอบด้วย ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านความเช่ือ ด้าน
มาตรฐานค่านิยม และดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมประเพณี สามารถสรุปผลการศึกษาทั้ง 4 ดา้น 
ไดด้งัน้ี 1) ดา้นความจุดมุ่งหมาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัดึงดูด ดา้นความ
จุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ดา้นความเช่ือ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่า ปัจจยั
ดึงดูด ด้านความความเช่ือ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) ดา้นความมาตรฐาน/ค่านิยม พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัดึงดูด ดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 4) ดา้นอุปนิสัย/
ขนบธรรมเนียมและประเพณี พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยดึงดูด ด้านอุปนิสัย/
ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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6.1.4 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับ
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะตอ้งการพฒันาตนเองมากท่ีสุด คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 56.1 รองลงมา ตดัสินใจเลือกศึกษาเพราะตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสังคม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 21.6 ตดัสินใจเลือกเพราะตอ้การพฒันาอาชีพท่ีสัดส่วนร้อยละ 11.1 ตดัสินใจ
เลือกเพราะตอ้งการหลบหลีกปัญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สัดส่วนร้อยละ 10.5 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ตอ้งการหาประสบการณ์จากนอกสถานท่ีและจากคาํแนะนาํของบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 0.8 

 
6.1.5 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลักดัน ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตาม
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

เม่ือทาํการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามเหตุผลท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาตนเอง เพื่อตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสังคม 
เพื่อตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเพ่ือตอ้งการ
พฒันาอาชีพ  มีความคิดเห็นว่า ความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ และดา้น
ขอ้ผกูพนั ตามลาํดบั  

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะเหตุผลอ่ืนๆ (เพื่อตอ้งการหาประสบการณ์จากภายนอก เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของคนในครอบครัว) มีความคิดเห็นว่า แรงเสริม/แรงกระตุน้ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือความคาดหวงั และดา้นขอ้ผกูพนั ตามลาํดบั 
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6.1.6 การเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยดึงดูด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืก
ศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตาม
เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

เม่ือทาํการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามเหตุผลท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาตนเอง และเพื่อตอ้งการหลบหลีกปัญหาความ
ไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มีความคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ มากท่ีสุด รองลงมาคือด้าน
มาตรฐาน/ค่านิยม ดา้นความเช่ือ และดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามลาํดบั  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสังคม มีความคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมาย มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นความเช่ือ ดา้นมาตรฐานและค่านิยม และดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตามลาํดบั  

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อต้องการพัฒนาอาชีพ  และเหตุผลด้านอ่ืนๆ  เ ช่น  เพื่อหา
ประสบการณ์นอกสถานท่ี เพื่อสนองความตอ้งการของคนในครอบครัว มีความคิดเห็นว่า 
มาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต  ้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านความเช่ือ และด้านอุปนิสัย/
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ตามลาํดบั 

 
6.1.7 ข้อเสนอแนะของนักศึกษา ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีนอกเขต

พืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
1) ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาใน

พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สามารถสรุปได ้32 ขอ้ ดงัน้ี  
นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 1) ดา้นการพฒันาสังคม 2) ดา้นการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั 3) ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 4) ดา้นการเรียนการสอนและการแต่งกาย 5) 
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ควรปรับปรุงในเร่ืองรูปแบบการใชชี้วิตในสังคม เพื่อไม่ให้นักศึกษาเจอสภาพสังคมท่ีจาํเจ หรือ
ซํ้าๆ กบัสงัคมรอบขา้ง 6) ควรสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัเด็กและผูป้กครอง และควรปรับหลกัสูตรใน
การเรียนอุดมศึกษาดว้ย 7) ควรปรับปรุงระบบการศึกษาทั้งประเทศ ไม่ใช่เท่าแต่สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เน่ืองจากการเรียนการสอนลา้หลงัเป็นอย่างมากอยากให้เด็กเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ มีการสอนใหเ้ดก็กลา้แสดงออกทางความคิด อยากใหจ้ริงจงัเร่ืองภาษา การวิจยั ต่างๆ 8) ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการเรียน 9) ควรเปิดโอกาสทางการศึกษาใหม้ากกว่าน้ี เพราะรู้ว่าเด็กสามจงัหวดั
พูดกลางไม่ชัด ควรสนับสนุนมากกว่าดูถูก และส่ิงสําคัญท่ีทาํให้สามจังหวัดไม่พฒันาเร่ือง
การศึกษาอาจมาจากส่ือท่ีเบ่ียงเบนข่าวจากความเป็นจริง ส่งผลทาํให้สถานการณ์ดูรุนแรงจน
ประชาชนนอกพ้ืนท่ีหวาดกลวัไม่เขา้ไปศึกษาและพฒันา 10) คณะและสาขาวิชา 11) ดา้นคุณภาพ
ของอาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา 12) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีนอ้ย 13) เนน้การลงพ้ืนท่ี
จริงให้มากข้ึน 14) ดา้นการศึกษา ควรปรับเปล่ียนระบบการเรียนและปรับปรุงบุคลิกภาพ 15)
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้16) มหาวิทยาลยัในเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ควรมีความหลอกหลายของคณะ/สาขา ท่ีเรียนเพื่อท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของคนใน
พื้นท่ีตดัสินใจเลือกเรียน 17) ควรปรับปรุงให้มีความหลากหลายในศาสตร์การศึกษา 18) ควรมี
ความหลากหลายทางการศึกษาและทนัสมยัมากข้ึน 19) พฒันาในดา้นสถานท่ี และผูใ้ห้ความรู้ท่ี
เหมาะสม 20) ดา้นความปลอดภยัและคดัเลือกนกัศึกษา ควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือสร้างความ
เช่ือมัน่ใหแ้ก่คนในจงัหวดัอ่ืนๆ ไดเ้ขา้มาเรียนใหม้ากข้ึน เพราะท่ีศึกษาอยูใ่นปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็น
คนในพื้นท่ี ซ่ึงทาํใหข้า้พเจา้ไม่อยากเรียนท่ีสามจงัหวดั เพราะตอ้งเจอคนเดิมๆ สงัคมเดิมๆ 21) ควร
เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ควรให้การเรียนมีบทบาทมากข้ึนในการเรียนรู้ 22) ควรมีครูเพิ่ม 23) ควรมี
การพฒันาให้มีคุณครูเพียงพอต่อนักเรียน เขา้ถึงนกัเรียนท่ีอยู่ห่างไกล เพราะเส่ียงต่อการเดินทาง 
อาจเกิดอนัตรายได ้24) ควรสนบัสนุนทุนการศึกษาเพราะอาจจะช่วยส่งเสริมในเร่ืองการศึกษาใน
พื้นท่ี 25) ควรพฒันาดา้นเทคโนโลย ี26) ดา้นงบประมาณการจดัการส่ือการสอนในพ้ืนท่ี 27) ควร
ปรับปรุงดา้นความหลากหลายของสาขาวิชาท่ีนักศึกษาตอ้งการศึกษาต่อ 28) ตอ้งการให้มี
มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีเพิ่มมากข้ึน 29) ความเป็นอยู่และระบบการเรียนการสอน 30) ดา้นเทคนิค 
วิธีการสอนของอาจารย ์31) การจดัสรรงบประมาณใหเ้ป็นธรรมในทุกระดบัการศึกษา 32) พฒันา
คุณภาพในดา้นการศึกษาในเร่ืองมหาวิทยาลยัควรมีคณะและสาขาวิชาท่ีหลากหลาย เช่น คณะครุ
ศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ เป็นตน้ เพื่อจะไดมี้ตวัเลือกท่ีจะเรียนไดห้ลากหลาย 
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2) ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สามารถสรุปได ้33 ขอ้ ดงัน้ี  

นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 1) เพื่อนาํความรู้กลบัมาพฒันา
สังคมให้ดีข้ึน 2) ความเป็นอยู่และสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้          
3) ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ 4) สภาพสังคมและรูปแบบการใชชี้วิต เพราะการใชชี้วิตของสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มีรูปแบบท่ีคลา้ยกนั จะแตกต่างกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ทาํให้เด็กสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตจ้ะมีการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกบัจงัหวดัอ่ืนๆอยูม่าก 5) ครูท่ีโรงเรียนแนะนาํและครูหลายท่านก็
จบจากท่ีน้ี (ราชภฏั) จากการเห็นและไดเ้รียนรู้เห็นครูมีประสิทธิภาพจึงเลือกเรียนท่ีน้ี และมีคณะท่ี
เราตอ้งการและท่ีสาํคญัคือความปลอดภยัในการใชชี้วิต เพราะอยา่งนอ้ยไม่ตอ้งระแวงกบัเหตุการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 6) ปัจจยัหลกัคือหลกัสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั และควรให้
ความสาํคญักบัเด็กท่ีไปสมคัรเรียนต่อและผูป้กครองให้ความเช่ือมัน่ว่าเรียนจบแลว้จะมีงานทาํทุก
อาชีพ 7) เพื่อหาประสบการณ์การเรียนรู้นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตว้่าเป็นอย่างไร   
8) เพื่อหาประสบการเรียนรู้นอกพ้ืนท่ี 9) คุณภาพการศึกษาของการศึกษาในเครือราชภฎัเปิดโอกาส
ให้สามารถพิสูจน์ตนเอง 10) ตอ้งการพฒันาเร่ืองภาษาให้มากยิ่งข้ึนเพื่อใชใ้นวนัขา้งหนา้หรือการ
ทาํงาน 11) สอบติดท่ีเดียวเพราะสมคัรท่ีเดียว 12) ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
13) ความปลอดภยัและสังคมใหม่ๆ 14) ปัจจยัดา้นสังคม 15) การประกอบอาชีพในอนาคต 16) 
คุณภาพของอาจารยผ์ูส้อน 17) อยากรู้ อยากลองปรับเล่ียนสภาพแวดลอ้ม 18) ความพร้อมดา้น
เคร่ืองมือ เช่นดา้นส่ือการเรียนการสอน หอ้งแลบ 19) บรรยากาศของสถานศึกษา 20) ความแตกต่าง
ทางสังคมอาจจะเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเลือกเรียน ในสถานศึกษาท่ีอยูน่อกพื้นท่ีสามจงัหวดั 
เพราะจะไดเ้รียนรู้อะไรใหม่ๆ เรียนรู้สังคม การดาํรงชีวิต ซ่ึงแตกต่างโดยส้ินเชิงจากสังคมบา้นเรา 
21) ทางเลือกท่ีดีว่า 22) เพราะมีพี่สาวเรียนท่ีน้ีก่อนอยู่แลว้ จึงมาเพื่อให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในบา้น
เยอะข้ึน 23) การศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัทาํไดไ้ม่เตม็ท่ีต่อการศึกษาเรียนรู้ เพราะตอ้งระแวงเวลา
ทาํการบา้น ทาํงานการบา้นดึกๆ กบัเพื่อก็ไม่ได ้ตอ้งระแวง ระวงัเหตุการณ์ การออกมาศึกษานอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัทาํให้มีการศึกษาเรียนรู้ ทาํงาน ทาํการบา้น หรือทาํกิจกรรมกบัเพื่อนๆ ได้
เต็มท่ีมากกว่า 24) เพราะการศึกษานอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้าํให้เราไดพ้ฒันา
ตนเอง ปรับปรุงตนเองให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้25) สถานศึกษาในพื้นท่ีท่ีตั้งอยู่นั้นไม่มีคณะ
หรือสาขาวิชาท่ีตอ้งการศึกษาต่อ 26) ตอ้งการเปิดสังคมให้กวา้งข้ึน และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 27) ปัจจยั
ดา้นความเช่ือมัน่ต่อมหาวิทยาลยัในพื้นท่ีและการสอนในสามจงัหวดัดว้ยคือปัจจยัต่อสังคม การ
เป็นอยู ่28) เพราะเลือกสาขาท่ีชอบ อยากเรียน ไดศึ้กษาการเป็นอยูข่องแต่ละสังคม วฒันธรรมอ่ืนๆ 
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29) การมาศึกษานอกพ้ืนท่ีนั้น เพื่อตอ้งการเสนอความเป็นสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้เพื่อนๆ
ต่างจงัหวดัไดรั้บรู้ 30) ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และ 31) ไม่ตอ้งหวาดกลวั เส่ียงอนัตราย 

 
6.1.8 อธิปรายผลการศึกษา ปัจจัยผลกัดันของนักศึกษาทีมี่ต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษา

ระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้  
1) ดา้นความคาดหวงั 
ผลการศึกษาปัจจยัผลกัดนัดา้นความคาดหวงัของนกัศึกษา พบวา่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัดา้นความคาดหวงั มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความสําคญักบั ความคาดหวงัหรือความตอ้งการท่ีจะกลบัไปประกอบอาชีพท่ีภูมิลาํเนาเดิมมาก
ท่ีสุด ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีของ Bogue (1959 อา้งถึงใน พิมพล์กัษณ์ ดีสวสัด์ิ, 2541: 44) ท่ี
อธิบายว่า บุคคลทัว่ไปจะมีความผกูพนักบัครอบครัว เครือญาติ สังคม และทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู ่ หาก
บุคคลพอใจกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาวะดา้นอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยู ่
ก็ย่อมจะไม่คิดหรือไม่ต้องการละท้ิงถ่ินฐาน ครอบครัว และญาติมิตรไปอาศัยอยู่ในถ่ินท่ีอ่ืน 
สอดคลอ้งกบั ยทุธ์ดนยั สีดาหลา้ (2540: 5) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจยา้ยถ่ิน เพราะความผกูพนัต่อครอบครัวเป็นความตอ้งการท่ีจะรักษาส่ิงท่ีตนเองมีอยู่
ในครอบครัว เช่น สิทธิต่างๆ ในครอบครัว ความรักใคร่ ความคิดถึงคนในครอบครัวมีต่อตนเอง จึง
ต้องแสดงพฤติกรรมเพ่ือรักษาส่ิงนั้ นไว้ โดยการกลับมาเยี่ยมบ้านหรือยา้ยถ่ินกลับมาอยู่กับ
ครอบครัว  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นความคาดหวงัรองลงมาคือ ความคาดหวงั
ต่อความกา้วหนา้ทางดา้นอาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อดิศร เจริญยงอยู ่(2543: บทคดัยอ่) ท่ี
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาต่อของเยาวชนไทยในชนบท ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของเยาวชนไทยในชนบท ดา้นปัจจยัระดบั
บุคคล ประกอบดว้ย ความคาดหวงัดา้นการศึกษาเยาวชน ความคาดหวงัดา้นอาชีพการงานใน
อนาคต เป็นตน้   

นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงัไดส้ะทอ้นถึง ความคาดหวงัต่อหลกัสูตรการเรียนการ
สอน ความคาดหวงัต่อความสาํเร็จในการศึกษา  ความคาดหวงัของผูป้กครอง  ความคาดหวงัดา้น
อาจารยผ์ูส้อน/บุคลากรทางการศึกษา  และความคาดหวงัดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ทางการศึกษา 
ตามลาํดบั ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเลือกมหาวิทยาลยัของนกัศึกษาของ Chapman (1981) ท่ี
กล่าวว่า การตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยัของนักศึกษามาจากสองปัจจยั คือ 1) ปัจจยัลกัษณะของ
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นิสิต ซ่ึงมีองคป์ระกอบย่อย 4 ประการ คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ความถนดั ระดบัความ
ปรารถนาในการศึกษาต่อ และผลสัมฤทธ์ิในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 2) ปัจจยัอิทธิพลจาก
ภายนอก ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ อิทธิพลจากบุคคลครอบขา้ง เช่น เพื่อน ผูป้กครอง 
และโรงเรียน และงานวิจยัของจิตรี ภู่ตระกลู (2550) ท่ีไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนัในดา้นหลกัสูตร ดา้น
ผูส้อนดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน นกัศึกษาส่วนใหญ่มีค่าระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนในดา้นปัจจยัสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษามีค่าระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนในดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอนและดา้นหอ้งปฏิบติัการ และวสัดุ-อุปกรณ์ 
มีค่าระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง สาํหรับความคาดหวงัของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนการสอนนกัศึกษาส่วนใหญ่มีค่าระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

2) ดา้นขอ้ผกูพนั 
ผลการศึกษาปัจจยัผลกัดนัดา้นขอ้ผกูพนัของนกัศึกษา พบว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยในเร่ืองของคุณภาพการศึกษา/สถานศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็น
เร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การให้บริการการศึกษาในพื้นท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ      
นาวาลย ์ปานากาเซ็ง (2544) ท่ีไดท้าํการศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม พบว่า  1) คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) และ
มาตรา 15(2) ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัท่ีควรปรับปรุงโดยเร่งด่วนถึงพอใช ้ในทุกปัจจยัคุณภาพ          
2) คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) ท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนใน 
อตัราร้อยละ 100 ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพอใชถึ้งดีมาก ส่วนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีไดรั้บ
เงินอุดหนุนในอตัราร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัท่ีควรปรับปรุงโดยเร่งด่วนถึง
พอใช ้3) คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาตรา 15(2) ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
ส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัท่ีควรปรับปรุงโดยเร่งด่วนถึงพอใชใ้นทุกปัจจยัคุณภาพ นอกจากน้ีผูต้อบ
แบบสอบถามยงัไดส้ะทอ้นถึงประเด็นขอ้ผูกพนัท่ีเป็นเหตุผลให้มีการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ คาํแนะนาํของผูป้กครอง คาํแนะนาํของ
อาจารยท่ี์โรงเรียนเดิม (มธัยมศึกษา) รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน สภาพเศรษฐกิจในพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้คาํแนะนาํของเพ่ือน สถานภาพการเมืองการปกครองในพ้ืนท่ี ปัญหาความ
ไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของนกัการศึกษาท่ีไดไ้ดเ้สนอ
แนวคิดการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี (จารุณี ขวญัแกว้, 2547; อิสมาอีลลุตฟี จะ
ปะกียา, 2549; วิจิตร ศรีสอา้น, 2550ก, 2550ข, 2550ค; กระทรวงศึกษาธิการ. สาํนกันโยบายและ
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ยทุธศาสตร์, 2550) 1) พฒันาระบบการผลิต พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึงในทุก
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา และพฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 2) จดัการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง เร่งรัดการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายเสริมสร้างสันติสุข
จงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นชาติไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสารสร้างความเขา้ในประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ และหลกัศาสนาท่ีถูกตอ้งตามแนวทางสันติวิธี โดย
เน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนเป็นพิเศษ รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภยัให้แก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา 3) พฒันาคุณภาพการศึกษา มุ่งเนน้การปรับปรุงแกไ้ขพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้ไดม้าตรฐานการศึกษาของประเทศ และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความ
ตอ้งการ ความหลากหลายทางวฒันธรรมและแนวทางสันติวิธี 4) ส่งเสริมศาสนศึกษาให้
ความสาํคญักบัการส่งเสริมและพฒันาการศึกษาดา้นศาสนศึกษาท่ีเท่าเทียมกนัโดยเฉพาะดา้นพุทธ
ศาสนาและอิสลามศึกษา 5) เสริมสร้างโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใหค้วามสาํคญักบั
การเสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษาตั้งแต่การศึกษาปฐมวยัจนถึงระดบัอุดมศึกษา ทั้งเด็ก
ทัว่ไป เด็กยากจน เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิการ ทั้งการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
เสริมสร้างศกัยภาพท่ีมีความโดดเด่นในพื้นท่ี 6) ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทาํ จะเร่ง
สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ส่งเสริมค่านิยมดา้นอาชีพตลอดจนสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
โดยใชจุ้ดแขง็ดา้นศาสนาและกายภาพในภูมิภาคตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ตลาดแรงงาน
ทั้งในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ี และในประเทศโลกมุสลิม 7) พฒันาการบริหารจดัการศึกษา โดยให้
ความสําคญักับการสร้างความพร้อมและกลไกในการส่งเสริมและประสานงานการบริหารจัด
การศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ การดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์พิเศษเพื่อเป็นการสร้างขวญั กาํลงัใจ รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการพฒันาการศึกษาของทอ้งถ่ิน 8) รัฐควรลดความเป็นระบบราชการ 
(Debureaucratization) โดยผ่อนคลายกฎหรือระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้และสามารถ
ส่ง เส ริมให้ เ กิดความ รู้อย่ า ง เต็มศักยภาพ  ควรสร้างวัฒนธรรมและทัศนคติใหม่ของ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีสนบัสนุนใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไดอ้ยา่งเปิดเผย 

3) ดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ 
ผลการศึกษาปัจจยัผลกัดนัดา้นแรงกระตุน้ของนักศึกษา พบว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ในเร่ืองมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาอยูมี่คณะ/สาขาวิชา ตรงตาม
ความตอ้งการ คะแนนเฉล่ีย (GPA) ในระดบัมธัยมศึกษา ระยะทางจากภูมิลาํเนาถึงมหาวิทยาลยั 
เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
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ภาคใต ้ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัหทยั สถาปนาศุภกุล (2546) ท่ีไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีส่วนกาํหนดในการเรียนต่อในคณะต่างๆ ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ: ศึกษาเฉพาะ
นกัเรียนชั้นปี 6 ในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาปรากฏว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจในการเลือกคณะของนกัเรียนไดแ้ก่ เลือกตามสาขาวิชาท่ีเคยเรียนมาและภูมิลาํเนา
ใกลส้ถาบนัการอุดมศึกษา   

นอกจากน้ีบรรยากาศการเรียนในห้องเรียน ค่าสมคัร ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่า
เทอมของมหาวิทยาลยั กิจกรรมส่งเสริมพฒันานกัศึกษาของมหาวิทยาลยั การประชาสัมพนัธ์ของ
มหาวิทยาลยั ความสาํเร็จของศิษยเ์ก่า และ การช่วยเหลือทางการเงินของมหาวิทยาลยั เป็นเร่ืองท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั Litten (1982) ท่ีไดไ้ดน้าํเสนอโมเดลกระบวนการเลือก
มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ยปัจจยั 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นภูมิหลงัไดแ้ก่ อายุ เช่ือชาติ รายได ้
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาของผูป้กครอง วฒันธรรมของครอบครัว บุคลิกภาพ 
ศาสนา และเพศ 2) ปัจจยัดา้นคุณสมบติัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ความสามารถทางวิชาการ ภาพลกัษณ์
ของตนเอง ความสามารถอ่ืนๆ คุณค่าส่วนบุคคล ความตอ้งการผลประโยชน์ และรูปแบบชีวิต       
3) ปัจจยัด้านส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ การวางแผนอาชีพ เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ และเง่ือนไขทาง
วฒันธรรม 4) ปัจจัยด้านคุณสมบัติระดับมัธยมปลาย ได้แก่ ส่วนประกอบทางสังคม ผลการ
ปฏิบติังาน อนัดบัท่ีในชั้นเรียนและคุณภาพของหลกัสูตรท่ีไดเ้รียน 5) ปัจจยัดา้นนโยบายสาธารณะ 
ไดแ้ก่ การช่วยเหลือทางการเงินหรือทุนการศึกษา 6) ปัจจยัดา้นการปฏิบติัของมหาวิทยาลยั ขั้นท่ี 1 
ไดแ้ก่ การรับนิสิต กิจกรรมของมหาวิทยาลยั นโยบายในการรับนิสิต 7) ปัจจยัดา้นการปฏิบติัของ
มหาวิทยาลยั ขั้นท่ี 2 ไดแ้ก่ การรับนิสิตหรือปฏิเสธท่ีจะรับนิสิต การช่วยเหลือทางการเงิน 8) ปัจจยั
ดา้นคุณลกัษณะของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม ขนาดของมหาวิทยาลยั หลกัสูตร บรรยากาศ
ของสถานท่ี และการควบคุม และ 9) อิทธิพลรอบข้างและการใช้ส่ือ ได้แก่ ผูป้กครอง ผูใ้ห้
คาํแนะนาํ ผูใ้หค้าํปรึกษา คณะกรรมการ ส่ิงตีพิมพ ์เจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยั 

 
6.1.9 อธิปรายผลการศึกษา ปัจจัยดึงดูดของนักศึกษาที่มีต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาระดับ

ปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้  
1) ดา้นจุดมุ่งหมาย 
ผลการศึกษาปัจจยัดึงดูดดา้นจุดมุ่งหมายของนกัศึกษา พบว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ในเร่ืองของความตอ้งการดา้นรายไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา ความ
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มุ่งมัน่ตั้งใจในการศึกษาระดบัปริญญาตรี ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญของอาจารยผ์ูส้อน 
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลยั เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Astin (1993) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั หรือลกัษณะใดๆ ก็ตามของ
สถาบันการศึกษา เป็นส่ิงเร้าอันทรงศักยภาพและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการศึกษา พบว่า 
สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น คือ 1) ดา้นลกัษณะสถาบนั อนัไดแ้ก่ 
ขนาดของสถาบนั วุฒิของอาจารย ์อตัราส่วนระหว่างอาจารยก์บันิสิตงบประมาณท่ีใชใ้นการผลิต
บณัฑิต และการจดัการเร่ืองสวสัดิการแก่นิสิต 2) ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การจดั
เน้ือหาสาระของวิชาการ วิธีการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 3) ดา้นอาจารย ์ไดแ้ก่ อาย ุ
บุคลิกภาพของอาจารย ์ทกัษะ สมรรถภาพในการสอน ขวญัและกาํลงัใจการทาํงาน อตัราเงินเดือน 
และทศันคติต่อการเป็นอาจารย ์4) ดา้นกลุ่มเพื่อน ไดแ้ก่ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม นิสัยส่วนตวั 
และความสามารถทางการเรียน และ 5) ความเก่ียวพนัของนิสิต ไดแ้ก่ การท่ีนิสิตเขา้ไปใชเ้วลาใน
เร่ืองต่างๆ เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์จากส่ิงนั้นจริง เช่น การเก่ียวพนักบัอาจารยแ์ละการเก่ียวพนักบัเพื่อน 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ณรงคศ์กัด์ิ จนัทร์นวล (2546) ไดแ้บ่งเป้าหมายตามลกัษณะความสนใจ
ส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 1) เป้าหมายส่วนตวั (Personal Goals) ไดแ้ก่เป้าหมายทางดา้นครอบครัว 
เศรษฐกิจ และสงัคม เป้าหมายเก่ียวกบัครอบครัว 2) เป้าหมายทางวิชาชีพ (Professional Goals) เป็น
เป้าหมายท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพในปัจจุบนั หรืออาชีพท่ีตอ้งการประสบความสําเร็จใน
อนาคต หรือเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เช่น การเรียนจบดว้ยคะแนนเกียรตินิยม  3) เป้าหมาย
การพฒันาความกา้วหนา้ (Mental Goals) เป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาตนเองใหมี้ความเจริญงอก
งามกาวหนา้ในอาชีพ มีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หรือการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่ิงท่ียงัขาดเพื่อนาํมาใชง้าน 
ในการประกอบอาชีพ การเรียน เช่นการเรียนการฝึกพูดในท่ีชุมชน การอ่านหนังสือเพื่อแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม 4) เป้าหมายทางดา้นร่างกาย (Physical Goals) เป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาร่างกาย
ใหแ้ขง็แรง หนา้ตาสดใส มีรูปร่างและบุคลิกท่ีดี  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและนนัทนาการ และ
5) เป้าหมายทางจิตวิญญาณ (Spirit Goals)  

นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งไดส้ะทอ้นถึงเหตุผลการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในดา้นจุดมุ่งหมาย ในประเด็นเร่ืองความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น และเม่ือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแลว้ตอ้งการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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2) ดา้นความเช่ือ 
ผลการศึกษาปัจจยัดึงดูดดา้นความเช่ือของนกัศึกษา พบว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ในเร่ืองของความเช่ือมัน่ในตนเอง ความเช่ือมัน่ต่อนโยบายการจดั
การศึกษาของมหาวิทยาลยันอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ความเช่ือมัน่วา่การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะไดรั้บความเช่ือมัน่จากสังคมมากข้ึน ความ
เช่ือมัน่ว่า การศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะมีงานทาํ เป็น
เร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบชีวิตของบุคคลในช่วงชั้นทางสังคมท่ีแตกต่างกนัของ 
Horton and Hunt (1984) ท่ีไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ของความเช่ือกบัเหตุผลของการตดัสินใจ ซ่ึง
สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 1) ความมัน่คงและรายได ้คือ ถา้บิดามารดามีรายไดสู้ง 
สถานภาพสงัคมกจ็ะอยูใ่นระดบัสูง และเป็นการสนบัสนุนใหบุ้ตรมีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จ
ในชีวิตไดม้ากกว่าท่ีบิดาและมารดามีอยู ่2) อาชีพท่ีสังคมยกยอ่งกมี็โอกาสไดรั้บตาํแหน่งสูง และ   
3) การศึกษาผูไ้ด้รับการศึกษาสูงย่อมมีฐานะทางสังคมท่ีแตกต่างจากผูท่ี้ได้รับการศึกษาน้อย 
เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีโอกาสดาํรงตาํแหน่งสูงในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ในขณะท่ีผูท่ี้ไดรั้บ
การศึกษานอ้ยจะประกอบอาชีพท่ีอยู่ในระดบัตํ่า ทั้งน้ีการจดัช่วงชั้นทางสังคม เป็นระบบท่ีบุคคล
ในสงัคมถูกประเมินใหอ้ยูใ่นระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั โดยพิจารณาจากความไม่เท่าเทียมในเร่ืองสิทธิ 
หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และแบบแผนชีวิตในสงัคม ความสะดวกสบายและอาํนาจ เป็นตน้ 

ส่วนในเร่ืองของความเช่ือมัน่ต่อนโยบายการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยั นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กบั ความเช่ือมัน่ต่อนโยบายการจดัการศึกษา ในพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกนัแลว้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีความเช่ือมัน่ต่อนโยบายการจดั
การศึกษาของมหาวิทยาลยั นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ในระดับมาก ส่วนความ
เช่ือมัน่ต่อนโยบายการจดัการศึกษา ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น
ในระดบัปานกลาง ซ่ึงงานวิจยัของ เจือจนัทร์ จงสถิตอยู ่(อา้งถึงใน ทรงวฒิุ วฒันขจร, 2533, 17) ได้
อธิบายว่าสาเหตุของการจูงใจในการศึกษาว่าข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 1) สภาพสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนั 2) ทุนทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษามากหรือน้อยกว่ากนั 3) คุณภาพ
ของการจดัการการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 4) สถานท่ีตั้งของการศึกษาท่ีอยู่ในส่วนกลางหรือภูมิภาค    
5) ความมีช่ือเสียงของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
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3) ดา้นมาตรฐานและค่านิยม 
ผลการศึกษาปัจจยัดึงดูดดา้นมาตรฐาน/ค่านิยมของนกัศึกษา พบว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ในเร่ืองของความสาํคญัของใบปริญญาบตัร คณะ/สาขาวิชา
ท่ีศึกษาอยูมี่ผลต่อความกา้วหนา้ทางดา้นอาชีพ คุณภาพของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัท่ีกาํลงัศึกษา
อยู่ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีตั้งใจเลือก และช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราภรณ์ ภู่เทศ (2555)ไดศึ้กษาค่านิยมเก่ียวกบัการศึกษาของไทยพบว่า 
ค่านิยมเก่ียวกบัการศึกษาหนังสือพิมพ ์ไดแ้ก่ ค่านิยมสนับสนุนการศึกษา ความรู้หรือการศึกษา
เปรียบเหมือนทรัพย ์และการศึกษาหรือการเรียนรู้ตอ้งมีครู ตอ้งประสบความสาํเร็จดา้นการเรียน มี
การแข่งขนัดา้นการเรียน นิยมการเรียนกวดวิชา เน้นความสําคญัของการมีวุฒิการศึกษาสูง นิยม
เรียนสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาง่าย นิยมเรียนภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ี คนไทยให้ความสําคญักับ
การศึกษาเพิ่มมากข้ึน มีการแข่งขนัทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งให้ความสําคญักบัการศึกษา
ภาษาต่างประเทศมากข้ึน ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากบริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
อดีต  

ส่วนในเร่ืองของหอพกันกัศึกษาและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบั    
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนิดา อคัคะ (2544) ท่ีไดศึ้กษาถึงระดบัคุณภาพ
สภาพแวดลอ้มทางการศึกษา 4 ดา้น คือ 1) สภาพแวดลอ้มดา้นการเรียนการสอนมี 3 ลกัษณะ คือ 
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนการสอน ดา้นกายภาพหรือดา้นรูปธรรม เช่น วสัดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เกา้อ้ี 
แสงสี เฟอร์นิเจอร์บริเวณสถานท่ีทาํกิจกรรม ฯลฯ เป็นตน้ 2) สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี 
เช่น อาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบติัการ ห้องประชุม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องนํ้ า สถานท่ีเล่น
กีฬา สถานท่ีพกัผอ่น และบริเวณทั้งหมดของมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศึกษา และเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ต่อนกัศึกษาทุกคน 3) สภาพแวดลอ้มดา้นกลุ่ม สภาพท่ีเป็นอยูท่างสังคมของกลุ่มเพื่อนท่ีมีอิทธิพล
ต่อความเป็นอยู ่เช่น การใชเ้วลาวา่งในกลุ่มเพื่อนและเทคนิคการปรับตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มเพื่อน เพราะ
นกัศึกษาเป็นวยัท่ีมีความตอ้งการทางสงัคม ตอ้งการเพื่อนสนิท และ 4) สภาพแวดลอ้มดา้นกิจกรรม
นักศึกษาเป็นงานท่ีมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัให้
ดาํเนินไปดว้ยดีมีความสุข ตลอดจนเป็นการมุ่งพฒันาบุคลิกภาพ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเป็นผูน้าํสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาดา้นกิจกรรม
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นกัศึกษา มีประโยชน์โดยตรง ช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัศึกษา เกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติั 
ช่วยพฒันานกัศึกษาทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ เป็นตน้ 

4) ดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมและประเพณี  
ผลการศึกษาปัจจยัดึงดูดดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนักศึกษา 

พบว่าเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ในเร่ืองของการแต่งกาย
ตามหลกัศาสนา การปฏิบติัศาสนกิจในแต่ละวนั ศาสนา ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Banks (2001: 77-78) ท่ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาตามแนวทาง
พหุวฒันธรรมไวว้่า คือ รูปแบบของการจดัการศึกษาประเภทหน่ึงท่ีสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา
ประกอบไปดว้ยนกัเรียนท่ีมาจากกลุ่มวฒันธรรมท่ีต่างกนั เช่น เช้ือชาติ หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ เพศ ชั้น
ทางสังคม กลุ่มภูมิภาค กลุ่มความตอ้งการพิเศษ โดยปัญหาของกลุ่มต่างๆ ดงักล่าวไดรั้บการตีแผ่
และเปรียบเทียบ ซ่ึงสภาพแวดลอ้มทั้งหมดในโรงเรียนจะไดรั้บการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั และเกิดความยุติธรรมระหว่างกลุ่มนักเรียนต่างวฒันธรรม โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของขอ้ตกลงท่ีว่า อคติ การแบ่งแยกและความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติของกลุ่มคนท่ีมาจาก
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สถาบนัวิจยัและพฒันาสุขภาพภาคใต ้(2553: 5) ใหค้วามหมายของ
พหุวฒันธรรมศึกษา วา่เป็นกระบวนการจดัการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนมีความหลากหลายชาติ
พนัธ์ุ ภาษา ศาสนา ขนบประเพณีและวิถีชีวิต เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัรู้และเขา้ใจ
ถึงความแตกต่างวฒันธรรม เกิดการยอมรับ มีความอดทนอดกลั้นต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมี
วฒันธรรมต่างจากตน รวมทั้งการเสริมสร้างทกัษะ และ ความสามารถในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ และ
เน่ืองจากสังคมในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นสังคมพหุวฒันธรรม กล่าวคือ เป็นสังคมท่ี
สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และประวติัศาสตร์โดยใชโ้ครงสร้าง
ของ กลุ่มชน (Ethnicity) เช้ือชาติ (Race) สถานะของครอบครัว (Socioeconomic Status) เพศ
(Gender) ความสามารถพิเศษ (Exceptionalities) ภาษา (Language) ศาสนา(Religion) บทบาททาง
เพศ (Sexual Orientation) และพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Area)” (National Council for 
Accreditation of Teacher Education (NCATE) (2002) ดงันั้นสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีจึงเป็น ขอ้
ผกูพนั ท่ีมีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจของนกัศึกษา 
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6.1.10 อภิปรายผลการศึกษา เหตุผลทีใ่ช้ในการตดัสินใจเลอืกศึกษาระดับปริญญาตรี นอก
เขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้  
1) ตอ้งการพฒันาตนเอง 
จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั

ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะตอ้งการพฒันาตนเองมากท่ีสุด คิดเป็น
สัดส่วน    ร้อยละ 56.1 ซ่ึงในประเด็นน้ีทฤษฎีความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน (Self-efficacy 
Theory) อธิบายว่าสาเหตุของพฤติกรรมของคนเรานั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก
ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ว่าจะตอ้งมีปัจจยัส่วนบุคคลร่วมดว้ย และการ
ร่วมของปัจจัยส่วนบุคคลนั้ น จะต้องร่วมกันในลักษณะท่ีกําหนดซ่ึงกันและกัน (Reciprocal 
Determinism) กับปัจจยัทางด้านพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้ม ทฤษฎีความสามารถตนเอง 
ประกอบดว้ย 1) การรับรู้ความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) ซ่ึง Bandura ไดใ้ห้
ความหมายวา่  เป็นการตดัสินความสามารถตนเองว่า สามารถทาํงานในระดบัใด หรือความเช่ือของ
บุคคลเก่ียวกบั ความสามารถในการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิต ความเช่ือใน
ความสามารถตนเองพิจารณาจากความรู้สึกความคิดการจูงใจและพฤติกรรม 2) ความคาดหวงัใน
ผลลพัธ์ ของการปฏิบติั (Outcome Expectation) หมายถึงความเช่ือท่ีบุคคลประเมินค่าพฤติกรรม
เฉพาะอย่างท่ีปฏิบติัอนัจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัเป็นการคาดหวงัในส่ิงท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองจาก
พฤติกรรมท่ีได้กระทาํ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา พุทธนิมนต์ (2553) ท่ีกล่าวว่า 
แรงจูงใจเป็นตวักระตุน้ใหม้นุษยเ์ราแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อให้ไดส่ิ้งนั้นๆ มาสนอง
ความต้องการโดยจะใช้ความพยายามในการกระทาํไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ เช่นเดียวกับ
แรงจูงใจในการเรียน นักเรียนนักศึกษาจกัตอ้งพยายามสร้างแรงจูงใจข้ึนมาดว้ยตนเองก่อน ไม่
ท้อแท้ปล่อยให้ชีวิตส้ินหวัง  ก่อนท่ีจะได้รับแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจจากบุคคลอ่ืนหรือ
สภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ สาํคญัอยู่ท่ีจิตใจของตนเอง ตอ้งแน่วแน่และพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของการเรียนคือ ความสําเร็จของการศึกษา แรงจูงใจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ                  
1) แรงจูงใจภายใน (Instrinsic Motivation) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายในตวับุคคล ซ่ึงอาจเป็น
ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจและความตอ้งการ ฯลฯ ของบุคคลท่ีจะกระทาํกิจกรรมอย่างใด
อย่างหน่ึงเพื่อจะทาํให้ตนเองมีความรู้สึก มีความสามารถและเป็นผูลิ้ขิตชีวิตของตนเอง  เม่ือใดท่ี
สามารถทาํงานจนประสบผลสําเร็จได้ ก็จะเกิดความพึงพอใจ 2) แรงจูงใจภายนอก (Externsic 
Motivation) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงจูงใจภายนอกตวับุคคล  เช่น เงิน 
การเล่ือนขั้นหรือตาํแหน่ง รางวลั คาํชม สภาพแวดลอ้มของการเรียนหรือบุคคลอ่ืนท่ีไวว้างใจให้
คาํปรึกษา 
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2) ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 
ดา้นการพฒันาสถานภาพทางสังคม เป็นเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั

ปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นลาํดบัท่ีสอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.6 
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการกระทาํทางสังคมท่ีได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัหรือ
สาเหตุท่ีมีต่อการกระทาํทางสงัคม ในการกระทาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคลหลายคน แต่ละ
บุคคลจะมีจุดมุ่งหมายในการตดัสินใจกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงแตกต่างกนั โดยการตดัสินใจนั้นจะ
ข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายของบุคคล หรือเหตุผลพื้นฐานท่ีผูต้ดัสินใจคิดว่าสอดคลอ้งกนั เหตุผลบาง
ประการอาจจะต่อตา้นการตดัสินใจ ผูต้ดัสินใจจึงตระหนกัดีถึงนํ้ าหนกัของเหตุผลท่ีนาํมาตดัสินใจ
ว่ามีความแตกต่างกนั เหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจอาจจะเป็นเพียงเหตุผลเพียงประการหน่ึงหรือ
มากกว่าเหตุผลหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระทาํทั้งหมด ทั้งน้ีกลุ่มปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
สามารถเปล่ียนแปลงได ้ในบางกรณีการกระทาํทางสงัคมอาจจะมีทางเลือกสองทางหรือสามทางใน
การตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ ผูต้ดัสินใจอาจจะเลือกทางเลือกโดยเฉพาะท่ีต่างกนัไปแต่ละคน
และเหตุผลในการตดัสินใจสามารถมองเห็นไดจ้ากทางเลือกท่ีถูกเลือกแลว้ (สมศรี เพชรโชติ, 2538)  

นอกจากน้ี Horton and Hunt (1984) ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ของความเช่ือกบั
เหตุผลของการตดัสินใจ ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 1) ความมัน่คงและรายได ้คือ ถา้
บิดามารดามีรายไดสู้ง สถานภาพสงัคมกจ็ะอยูใ่นระดบัสูง และเป็นการสนบัสนุนใหบุ้ตรมีโอกาสท่ี
จะประสบความสาํเร็จในชีวิตไดม้ากกว่าท่ีบิดาและมารดามีอยู ่2) อาชีพท่ีสังคมยกยอ่งก็มีโอกาส
ไดรั้บตาํแหน่งสูง โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจดัช่วงชั้นทางสังคมพบว่าอาชีพท่ีดี
ยอ่มข้ึนอยูก่บัทรัพยสิ์นของบิดามารดา และ 3) การศึกษาผูไ้ดรั้บการศึกษาสูงยอมมีฐานะทางสังคม
ท่ีแตกต่างจากผูท่ี้ไดรั้บการศึกษานอ้ย เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีโอกาสดาํรงตาํแหน่งสูงในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ในขณะท่ีผูท่ี้ไดรั้บการศึกษานอ้ยจะประกอบอาชีพท่ีอยูใ่น ระดบัตํ่า จากทฤษฎี
ดงักล่าว พบว่าการจดัช่วงชั้นทางสังคม เป็นระบบท่ีบุคคลในสังคมถูกประเมินให้อยูใ่นระดบัชั้นท่ี
แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากความไม่เท่าเทียมในเร่ืองสิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และแบบแผน
ชีวิตในสังคม ความสะดวกสบายและอาํนาจ ดงันั้น ตวัช้ีวดั ทางสังคมท่ีใช ้ไดแ้ก่ อาชีพ การศึกษา 
และรายได ้ช่วงชั้นทางสังคมสามารถจาํแนกใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบชีวิต (Life Style) 
ของบุคคลในแต่ละช่วงชั้นไดอ้ยา่งชดัเจน 

ดงันั้น บุคคลท่ีอยู่ในช่วงชั้นทางสังคมท่ีต่างกนัจะมีรูปแบบ ของชีวิตท่ีแตกต่างกนั 
ช่วงชั้นทางสังคมจึงมีความตอ้งการจาํเป็นท่ีจะมีอาชีพ มีความมัน่คงของรายได ้และการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงกวา่ท่ีตนมีอยูแ่ต่เดิม (Horton and Hunt, 1984) 
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3) ตอ้งการพฒันาอาชีพ 
ด้านความต้องการพัฒนาอาชีพเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับ

ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตล้าํดบัท่ีสาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.1 
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีงานวิจยัของ วรารัตน์ บุญณสะ (2550) ไดอ้อกแบบตวัช้ีวดัเป้าหมายส่วนบุคคลว่ามี
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) การตั้งเป้าหมายทางความมีอิสระในการทาํงาน (Professional 
Autonomy) การกระทาํอยา่งเป็นอิสระในขอบเขตของตนเองความสามารถในการทาํงาน 2) การ
ตั้งเป้าหมายทางดา้นความตอ้งการดา้นรายได ้(Sufficient Wage) ความตอ้งการทีมีต่อผลตอบแทน 
หรือค่าจา้งท่ีตนไดรั้บรวมถึงความพยายามแสวงหารายไดเ้พิ่มเพื่อให้เพียงพอกบัความตอ้งการใน
การใชจ่้าย 3) การตั้งเป้าหมายทางดา้นความตอ้งการดา้นการใชเ้วลาว่าง (Time Off) ความรู้สึก
สมดุลของระยะเวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน และช่วงเวลาท่ีไดรั้บการผอ่นคลายจากความรับผิดชอบ 4) 
การตั้งเป้าหมายทางดา้นความตอ้งการดาํเนินชีวิตดา้นครอบครัว (Family Life) ความรู้สึก และ
คาดหวงัในเร่ืองการดาํเนินชีวิตครอบครัวทั้งในปัจจุบนั และอนาคต 5) การตั้งเป้าหมายทางดา้น
ความมัน่คงทางอาชีพ (Job Security) หรือความรู้สึกมัน่คงต่ออาชีพ 6) การไดรั้บการยอมรับจาก
ผูร่้วมงาน (Recognition) ความตอ้งการในการทาํงานร่วมกนัไดรั้บ ความยอมรับนับถือ ให้เกียรติ
จากเพื่อนร่วมงาน 7) การตั้งเป้าหมายทางดา้นความตอ้งการความกา้วหน้าในอาชีพ (Career 
Development) 8) การไดรั้บการยอมรับจากหัวหน้างาน (Trust Between Supervisor) การมี
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา  

ในขณะเดียวกนั ศศิพรรณ บิลมาโนช (2547) ไดน้าํเสนอ การรับรู้ถึงวิกฤตการณ์ใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อนกัศึกษา พบว่าไทยมุสลิมในสายตาของผูบ้ริหาร
สถานประกอบการเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อการพิจารณารับนักศึกษาไทย
มุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ทาํงานผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นในเชิงบวกต่อการพิจารณารับนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้เขา้ทาํงานโดยไดแ้สดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์
ของนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดชายแดนภาคใตซ่ึ้งมีความแตกต่างไปจากคน
ในจากภูมิภาคอ่ืนทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์สังคม วฒันธรรม ภาษาและศาสนาเป็นปัจจยัส่งเสริม
หรืออุปสรรคต่อการพิจารณารับเขา้ทาํงานพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูล หลกัส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อตัลกัษณ์
ของนกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงมีความแตกต่างไปจาก
คนในจากภูมิภาคอ่ืนทางดา้นประวติัศาสตร์สังคม วฒันธรรมภาษา และศาสนา เป็นปัจจยัส่งเสริม
ต่อการพิจารณารับเขา้ทาํงาน โดยใหเ้หตุผลว่าการท่ีคนมุสลิมยึดมัน่ในคาํสอนและปฏิบติัตามหลกั
ของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด เช่นการละหมาดและการถือศีลอด จึงทาํให้คนมุสลิมรวมทั้ง
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นกัศึกษาไทยมุสลิมท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นคนท่ีมีระเบียบวินยัในการ
ดาํเนินชีวิต มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึงมีร่างกายและจิตใจท่ีมีความเขม้แขง็
อดทน สามารถต่อสู้กบัอุปสรรคและความยากลาํบากไดเ้ป็นอย่างดี และการท่ีศาสนาอิสลามมี
ขอ้กาํหนดท่ีเคร่งครัดเก่ียวกบัสุรา ยาเสพติด การแต่งกาย รวมทั้งการ ประพฤติตวัของผูห้ญิงและ
ผูช้ายทาํให้นักศึกษาไทยมุสลิม ท่ีมีภูมิลาํเนามาจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่มีความ
ประพฤติอยู่ในศีลธรรมอนัดีโดยไม่สร้างปัญหาทางดา้นยาเสพติดการเสพสุราและการมัว่สุ่มของ
เพศหญิงและเพศชายใหเ้กิดข้ึนในสงัคม 

4) ตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ดา้นความตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เป็นเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ลาํดบัท่ีส่ี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 ในส่วนน้ี เสริมศกัด์ิ วศิลาภรณ์ (2552) ไดศึ้กษาสภาพ
ปัจจุบนัและสภาพปัญหาการจดัการศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่ามีองคป์ระกอบท่ี
เป็นปัจจยัส่งผลกระทบประกอบดว้ย 1) ปัญหาดา้นความไม่ปลอดภยัส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ินกัเรียน
ทั้งทางตรงและทางออ้ม เน่ืองจากผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่เตม็เมด็เตม็หน่วย ประกอบกบันกัเรียนไม่มี
โอกาสเรียนเสริมหรือเรียนเพ่ิมเติม สถานท่ีเรียนขาดความพร้อม ส่ืออุปกรณ์การเรียนมีไม่เพียงพอ 
ความรู้สึกไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ทาํให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังานและทาํให้ครูท่ีมีประสบการณ์สอนและมีขีดความสามารถไม่กลา้อยู่ใน
พื้นท่ี การเดินทางเขา้ไปนิเทศ ติดตาม ประเมินผลทาํไดน้อ้ย การท่ีหน่วยบริหารไม่สามารถเขา้ถึง
โรงเรียนจึงนํา มาสู่ผลกระทบท่ีรุนแรงทั้ งในด้านความมั่นคงและประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา  2) ความไม่เขา้ใจตรงกนัระหว่างภาครัฐกบัชุมชน และสถาบนัการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ี
ทาํใหป้ระเดน็ท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุนไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานของความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 3) ความ
เช่ือ ค่านิยม ตามวิถีชีวิตของมุสลิมในการเล่าเรียน ศาสนามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนของพื้นท่ีในทุกๆ ดา้นรวมถึงดา้นการศึกษาดว้ย 4) การกาํหนดนโยบายและการนาํ
นโยบายไปสู่การปฏิบติั ท่ีผา่นมานโยบายและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในจงัหวดัภาคใตไ้ม่ชดัเจน
เท่าท่ีควรความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายทาํให้ผูป้ฏิบติัสับสน และเม่ือมีการนาํนโยบาย แผนงาน
มาตรการไปสู่การปฏิบติัเพียงแต่ประเมินว่าไดท้าํแลว้ แต่ขาดการวิเคราะห์ประเมินถึงส่ิงท่ีทาํว่ามี
คุณภาพ หรือเกิดผลตามเป้าหมายหรือไม่ 5) ความเหล่ือมลํ้าระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามกบัโรงเรียนของรัฐ การสนับสนุน ส่งเสริมครูในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงสอนใน
พื้นท่ีเส่ียงภัย มีความเหล่ือมลํ้ ากันระหว่างครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับครูใน
โรงเรียนของรัฐ ทั้งในดา้นเงินเดือน สวสัดิการ ค่าตอบแทน และการพฒันาตนเอง 6) การจดัการ
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ศึกษาระดบัอุดมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีสถาบนัอุดมศึกษาอยู่ในทุกจงัหวดั แต่ยงัขาด
โปรแกรมหรือหลกัสูตรท่ีสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน ไม่ค่อยไดรั้บการยอมรับจากชุมชน
เพียงพอนอกจากน้ียงัมีอุปสรรคเร่ืองการขาดครูอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการสอน
เน่ืองจากปัญหาดา้นความปลอดภยั และนักเรียนท่ีสอบเขา้เรียนต่อในสถาบนัอุดมศึกษาไดมี้พื้น
ฐานความรู้วิชาสามญัไม่เพียงพอจะศึกษาในระดบัอุดมศึกษาและ 7) การแบ่งแยกของนกัเรียนชาว
ไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม การจดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา นักเรียนไทยพุทธเรียนต่อใน
ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนทัว่ไป แต่นกัเรียนไทยมุสลิมส่วนใหญ่จะ
ยา้ยไปเรียนท่ีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เน่ืองจากมีการเรียนการสอนวิชาศาสนาท่ีเขม้ขน้กว่า 
ส่งผลให้เด็กนกัเรียนทั้งสองกลุ่มเร่ิมแยกออกจากกนัและอาจแยกจากกนัโดยส้ินเชิงในท่ีสุดเม่ือถึง
ระดบัอุดมศึกษาเม่ือนกัเรียนไทยมุสลิมเลือกเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาอิสลามท่ีมีในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

5) ตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ๆ จากนอกพ้ืนท่ี และความตอ้งการของคนใน
ครอบครัว 

ดา้นความตอ้งการของคนในครอบครัว และตอ้งการหาประสบการณ์นอกพ้ืนท่ี 
เป็นเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ลาํดบัท่ีหา้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.8 ในส่วนน้ีงานวิจยัของ พิกุล ทรัพยโ์ชค (2550) ไดศึ้กษาความ
คาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาวทิยาลยัอาชีวะศึกษานครปฐม โดยแบ่งประเดน็ความ
คาดหวงัตามการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 1) ดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ผลการเรียน การพฒันาการนาํ
ความรู้ไปใชใ้นการทาํงาน การฝึกประสบการณ์ทกัษะการใชต่้างประเทศและคอมพิวเตอร์และการ
วางแผนเพ่ือการศึกษาต่อ 2) ดา้นความประพฤติ ไดแ้ก่การเช่ือฟังผูป้กครองครูอาจารยค์วามมี
ระเบียบวินยั การปฏิบติัตามกฎระเบียบ ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนเองและท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การไม่ยุ่งเก่ียวกบัอบายมุข ส่ิงเสพติด และ 3) ดา้นการเลือกอาชีพ ไดแ้ก่การทาํงานหารายได้
ระหว่างเรียน การประกอบอาชีพตามความถนดัหรือความชาํนาญ การประกอบอาชีพท่ีนาํเกียรติมา
สู่ครอบครัว การเลือกอาชีพท่ีมีรายไดเ้ล้ียงครอบครัวอย่างเพียงพอ การประกอบอาชีพท่ีมีความ
มัน่คง 
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6.1.11 อภิปรายผลเปรียบเทยีบปัจจัยผลกัดันและปัจจัยดึงดูดของนักศึกษาทีมี่ต่อการ
ตัดสินใจเลอืกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้  
จําแนกตามเหตุผลทีใ่ช้ในการตัดสินใจ 

จากผลการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาตนเอง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ผลกัดัน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลในการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะตอ้งการ
พฒันาตนเอง  มีความคิดเห็นว่า ความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ และดา้น
ขอ้ผกูพนั ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสังคม มีความคิดเห็นว่า 
ความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ และดา้นขอ้ผกูพนั ส่วนของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มี
ความคิดเห็นว่า ความคาดหวงั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้ และดา้นขอ้
ผกูพนั ส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาอาชีพ มีความคิดเห็นว่า ความคาดหวงั มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  รองลงมาคือดา้นแรงเสริม/แรงกระตุน้  และดา้นขอ้ผกูพนั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้น
การตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อ่ืนๆ (เพื่อ
ตอ้งการหาประสบการณ์จากภายนอก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนในครอบครัว) มีความ
คิดเห็นวา่ แรงเสริม/แรงกระตุน้ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือความคาดหวงั และดา้นขอ้ผกูพนั  

ในส่วนของปัจจยัดึงดูดนั้น กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาตนเอง มีความคิดเห็น อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะตอ้งการพฒันาตนเอง มี
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ความคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านมาตรฐาน/ ดา้นความเช่ือ และด้านอุปนิสัย/
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสังคม มี
ความคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความเช่ือ ดา้นมาตรฐานและค่านิยม และดา้น
อุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมและประเพณี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบ
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มีความคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นมาตรฐาน/ค่านิยม  
ดา้นความเช่ือ และดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อตอ้งการพฒันา
อาชีพ มีความคิดเห็นว่า มาตรฐานและค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นจุดมุ่งหมาย ดา้นความเช่ือ และ
ดา้นอุปนิสัย/ขนบธรรมเนียมและประเพณี ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือก
ศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อ่ืนๆ (เพื่อหาประสบการณ์นอก
สถานท่ี เพื่อสนองความตอ้งการของคนในครอบครัว)  มีความคิดเห็นว่ามาตรฐานและค่านิยม มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นจุดมุ่งหมาย ดา้นความเช่ือ และดา้นอุปนิสยั/ขนบธรรมเนียมและประเพณี 

 

6.2 สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 

6.2.1 ด้านนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ 
การศึกษาเชิงคุณภาพดา้นนโยบายการจดัการศึกษาของรัฐ พบว่า กระทรวงศึกษาธิการมุ่ง

ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ และจดัให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคญัทั้ง
การศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้ ใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนทัว่ไป มี
โอกาสร่วมจดัการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
เร่งผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษาใหมี้คุณภาพ สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จดัหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ี
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สร้างการคิดเป็น ความใฝ่รู้และการมีคุณธรรมซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการควรเลือกคุณลกัษณะท่ีสาํคญั
เพียง 1-2 ประเดน็ เพื่อมุ่งพฒันาไปสู่จุดนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การมีวินยั การเรียนรู้ ความ
เป็นพลเมือง พร้อมจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีดี การปฏิรูปครูโดยเนน้การผลิตและพฒันาครูท่ีมี
คุณภาพ ประกอบดว้ย ปรับระบบและวางแผนการผลิตครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาใหมี้
คุณภาพ  เร่งรัดพฒันาครูอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง 
แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครู  พฒันาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และระบบรับรองคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้ง ส่งเสริมใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนหรือภูมิปัญญา เขา้มาเป็น
ครูหรือผูช่้วยสอน  สร้างขวญักาํลงัใจ สร้างแรงจูงใจใหค้นดี คนเก่งเขา้สู่วิชาชีพครู โดยปรับปรุง
ระบบ เงินเดือนและค่าตอบแทน สวสัดิการ รวมทั้งการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครู และ 
อุดมศึกษาตอ้งส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาให้มากข้ึนอุดมศึกษาตอ้งจดัการศึกษาท่ีเน้น
เร่ืองภาษาองักฤษ และภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
 

6.2.2 ด้านนโยบายการจัดการศึกษาในพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพดา้นนโยบายการจดัการศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

พบว่า คุณภาพผูเ้รียนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจุดอ่อนท่ีสําคัญในการพัฒนา
การศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ นโยบายท่ีสาํคญัของรัฐในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้คือเร่งนาํสันติสุขและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนกลบัมาสู่พื้นท่ี 
จงัหวดัชายแดนภาคใตค้วบคู่ไปกบัการขจดัความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอาํนาจมืด โดย
น้อมนาํกระแสพระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว“เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” เป็นหลกั
ส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกบัประชาชนในพ้ืนท่ี อาํนวยความยุติธรรมอย่างทัว่ถึง เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมในพ้ืนท่ี เคารพอตัลกัษณ์ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาเน้ือหาผา่นส่ือท่ีมีคุณภาพ
และความสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ รวมทั้งการเรียนการสอนและการพฒันาผูส้อน ครูและนกัเรียนนาํ
ความรู้เทคโนโลยีไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ดว้ยตนเองนอ้ย สถานศึกษา
จาํนวนมากมีจาํนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ลา้สมยั รวมถึงการขาดแคลนครูท่ีมี
คุณภาพท่ีส่งผลต่อการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เร่งพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีมีผลอยา่งมากต่อคุณภาพการจดัการศึกษา ทั้งน้ี นอกจากปัญหาการขาด
ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ความรู้สึกไม่ปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นแลว้ ปัจจุบนัยงัมีผลจากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ ครูไม่ตรงวุฒิ ครูขากการพฒันาการมี
เวลาในการจดัการเรียนการสอนนอ้ยกว่าภูมิภาคอ่ืน ขาดโอกาสเพราะมีฐานะยากจน 4) การจดัการ
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ศึกษาในพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการและชุมชน ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาให้เขา้กบัยุคโลกาภิวตัรและสามารถเปิด
ประตูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเท่าทนั โดยควรมีความรู้ความสามารถ ใชภ้าษาไทยในการ
ส่ือสารไดอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจน มีความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาจีนกลาง และภาษา
มลายูกลาง เพื่อส่ือสาร ติดต่อและเจรจาธุรกิจ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได ้
นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิต และสังคมบนพื้นฐานของศาสนาที่ถูกตอ้ง รวมถึงการสร้าง
ความร่วมมือในการจดัการศึกษาในการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปล่ียนนักเรียนทุนจาก
จงัหวดัชายแดนภาคใตก้บัประเทศในโลกมุสลิม เพื ่อเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาสังคม 
การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
6.2.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารการศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้
(1) รัฐควรเร่งปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคญัทั้งการศึกษา

ในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกนั 
(2) สร้างเสริมสังคมพหุวฒันธรรม ให้นักศึกษาตระหนักถึงการดาํรงชีวิตใน

สังคมท่ีแตกต่าง ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมนกัศึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
นกัศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมของนกัศึกษาเพื่อพฒันาความคิดและสร้างจิตวิญญาณประชาธิปไตย 
ส่งเสริม สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในสังคมไทยโดยเฉพาะพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(3) เปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้มีส่วนร่วม และมีโอกาสร่วมจดัการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและทัว่ถึง 

(4) เร่งผลิตและพฒันากาํลังคนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้มี
คุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้

(5) ปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพ ปรับระบบและวาง
แผนการผลิตครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ เร่งรัดพฒันาครูอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ืองรวมทั้งแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของครู เพราะครูมีผลต่อการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยัของ
นกัศึกษา 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาใหม้ากข้ึน อุดมศึกษาตอ้งจดัการศึกษา
ท่ีเนน้เร่ืองภาษาองักฤษ และภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
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(7) เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลบัมาสู่พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควบคู่ไปกบัการขจดัปัญหาความยากจน และยาเสพติด 

(8) ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม และความ
ตอ้งการของคนในพื้นท่ี 

(9) รัฐควรเร่งแกไ้ขปัญหาให้เด็กในพ้ืนท่ีอ่านออกเขียนได ้ซ่ึงปัจจุบนัปัญหา
เหล่าน้ี มีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และมีผลต่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยการจดัการ
ความรู้ไปกบัผูป้กครองหรือครอบครัวของเดก็ดว้ย 

(10) รัฐบาลตอ้งเปิดโอกาสและสร้างความยืดหยุน่ให้แก่นกัเรียนท่ีจบการศึกษา
จากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ให้สามารถพฒันาทกัษะเพิ่มเติมและให้มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะเขา้
ไปศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาท่ีมีคุณภาพได ้

2) ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
(1) การต่อยอดผลงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(2) การต่อยอดงานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษากลุ่มประชากรท่ียงัไม่ไดศึ้กษาต่อ
หรือกาํลงัตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา 

(3) การต่อยอดการศึกษาคร้ังต่อไปสามารถจาํแนกประเภทของนกัศึกษาท่ีเลือก
เรียนสายสามญัและสายศาสนา เป็นตน้ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลึกเฉพาะกลุ่ม
ประชากรมากยิง่ข้ึน 
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แบบประเมนิค่าดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of Objective Congruence) 
ในการทาํวจิัยเร่ือง 

“ปัจจัยผลกัดนัและปัจจัยดงึดูดของนักศึกษาทีม่ต่ีอการตัดสินใจเลอืกศึกษาในระดบัปริญญาตรี                            
นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้” 

คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
ขอความอนุเคราะห์ท่านเพื่อพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ วา่ท่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด โดยมีเกณฑ ์

ใหก้ารพิจารณา ดงัน้ี 
 1  หมายถึง  แน่ใจวา่ แบบสอบถามวดัตรงตามวตัถุประสงคห์รือตรงตามเน้ือหา 
 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ แบบสอบถามวดัตรงตามวตัถุประสงคห์รือตรงตามเน้ือหา 
-1  หมายถึง  แน่ใจวา่ แบบสอบถามไม่ไดว้ดัตรงตามวตัถุประสงคห์รือตรงตามเน้ือ 
ในกรณีใหค้ะแนน -1 (ไม่เห็นดว้ย) ขอความอนุเคราะห์ใหข้อ้คิดเห็นเสนอแนะเพ่ิมเติมในขอ้นั้นดว้ย 

รายละเอียดการทาํวจิยัมีดงัน้ี 
1. วตัถุประสงค์ในการทาํวจิัย 

1.1  เพื่อศึกษาสาเหตุในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
1.2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
1.3 เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุจูงใจภายในท่ีเป็นแรงผลกัดนั กบั เหตุจูงใจในการกาํหนดจุดหมาย

ปลายทางท่ีดึงดูดใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. เนือ้หาสาระในการตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 3 ตอน ดงัน้ี 

2.1 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที ่1 เป็นการสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2.2 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 เหตุผลในการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2.3 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดในการเลือกศึกษา

ต่อระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

2.4 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที ่4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัปัจจยัอะไรบา้งนอกเหนือจาก

ท่ีไดร้ะบุไว ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

2.5 แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ เป็นการสมัภาษณ์บุคคล ผูท้รงคุณวติุทางการศึกษาท่ีผูว้จิยักาํหนด 

3. คําตอบของท่าน มีค่ายิ่งต่อการทาํวิจยัในคร้ังน้ี และอาจมีส่วนสําคัญในการยกระดับการศึกษา และพัฒนา

การศึกษาในพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดงันั้นจึงขอให้ท่านให้ขอ้มูลตามความเป็นจริง คาํตอบของ

ท่าน ไม่มีขอ้เสียใดๆ กบัตวัท่าน โดยผูว้ิจยัจะนาํขอ้เสนอแนะของท่านมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ใน

การทาํวจิยัในคร้ังน้ีเท่านั้น 

นายอยบั ซาดดัคาน 
         ผูว้จิยั 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

1. คนท่ี 1  รองศาสตราจารย ์ดร.ชูศกัด์ิ เอกเพชร  

2. คนท่ี 2 รองศาสตราจารย ์ประสิทธ์ิ ทองแจ่ม  

3. คนท่ี 3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เรือโท อนนัต ์ใจสมุทร 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกมหาวทิยาลยั 

คะแนนพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิัย 

 
คนท่ี 

1 
 

 
คนท่ี 

2 
 

 
คนท่ี 
3 
 

 
รวม 

N 

ดชันีความ
สอดคล้อง 

IC 

ความคาดหวงัของผู้ปกครองต่อตวัท่าน มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

1 1 1 3 1.00 

ความคาดหวงัดา้นสังคม/กลุ่มเพ่ือน มีผลต่อการตดัสินใจ เลือก
ศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

1 1 1 3 1.00 

ความคาดหวงัดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์การศึกษา มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

ความคาดหวงัดา้นการทาํงานหารายไดร้ะหวา่งเรียน มีผลต่อ
การตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

1 1 1 3 1.00 

ความคาดหวงัดา้นอาจารยผ์ูส้อน/บุคลากรทางการศึกษา มีผล
ต่อการตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1 1 1 3 1.00 

ความคาดหวงัต่อความก้าวหน้าในอาชีพของท่านเม่ือสาํเร็จ
การศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

1 1 1 3 1.00 

ความคาดหวงัต่อความสําเร็จในการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ผลต่อการตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี               
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

0 1 1 2 0.67 

ความคาดหวงัของท่านต่อหลกัสูตร/การเรียนการสอน มีผลต่อ
การตดัสินใจ  เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

เม่ือสาํเร็จการศึกษาท่านมีความต้องการทีจ่ะกลบัไปประกอบ
อาชีพในภูมลิาํเนาเดมิของท่าน 
 
 

1 1 1 3 1.00 
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ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีผล
ต่อการตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1 

 
 
3 

 
 

1.00 
สภาพสังคม ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกมหาวทิยาลยั นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

1 -1 1 1 0.57 

สภาพเศรษฐกจิในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีผลต่อ
การตดัสินใจ เลือกมหาวทิยาลยั นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 

1 -1 1 1 0.57 

คาํแนะนําของผู้ปกครองมีผลต่อการตดัสินใจ                               
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

รายได้ของผู้ปกครองต่อเดอืน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ในระดบัใด  

1 1 1 3 1.00 

คาํแนะนําของอาจารย์ที่โรงเรียน(มธัยมศึกษา) มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

คาํแนะนําของเพือ่น มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

การให้บริการการศึกษาระดบัปริญญาตรีในพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1 1 1 3 1.00 

คุณภาพการศึกษา /สถานศึกษา ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้มีผลต่อการตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1 1 1 3 1.00 

มหาวทิยาลยัท่ีท่านศึกษาอยูม่คีณะ/สาขาวชิาทีต่รงตามความ
ต้องการของท่าน 

1 1 1 3 1.00 

การช่วยเหลอืทางการเงนิของมหาวทิยาลยั เช่น ทุนการศึกษา 
ทุนสนับสนุนการศึกษา  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ี สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
 

1 1 1 3 1.00 
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กจิกรรมส่งเสริมพฒันานักศึกษาของมหาวทิาลยั มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

ค่าสมคัร ค่าทาํเนียมการศึกษา – ค่าเทอม มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

1 1 1 3 1.00 

การส่ือสาร / แนะนํา / ประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั มีผล
ต่อการตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

บรรยากาศการเรียนในห้องเรียน มีผลต่อการตดัสินใจ เลือก
ศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

1 1 1 3 1.00 

ระยะทางจากภมิูลาํเนาถึงมหาวทิยาลยั มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

1 1 1 3 1.00 

ความสําเร็จของศิษย์เก่า มีผลต่อการตดัสินใจเลือก 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

คะแนนเฉล่ีย(GPA)ในระดบัมธัยมศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

1 1 1 3 1.00 

ระบบการรับสมัครนักศึกษาของมหาวทิยาลยั มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

ความตอ้งการดา้นรายได้หลงัสําเร็จการศึกษา มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

ท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทีจ่ะศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

1 1 1 3 1.00 

อาจารย์มคีวามรู้ ความสามารถ มคีวามเช่ียวชาญในสายวชิาที่
สอน มีผลต่อการตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 
 
 

1 1 1 3 1.00 
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ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีนอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาใต ้ในระดบัใด 

1 1 1 3 1.00 

สภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยัทั้งภายในและภายนอก มีผล
ต่อการตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

เม่ือสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีท่านต้องการศึกษาใน
ระดบัปริญญาโท นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใน
ระดบัใด 

1 1 1 3 1.00 

ท่านมีความเช่ือมัน่ต่อนโยบายการจัดศึกษาของมหาวทิยาลยั 
ในพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้  

0 1 1 2 0.67 

ท่านมีความเช่ือมัน่ต่อนโยบายการจัดศึกษาของมหาวทิยาลยั 
นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ในระดบัใด 

1 1 1 3 1.00 

ท่านมีความเช่ือมัน่ในตนเองต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

ท่านคิดวา่การท่ีท่านศึกษาในระดบัปริญญาตรี  
นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะได้รับความเช่ือมัน่
จากสังคมมาข้ึน 

1 1 1 3 1.00 

ท่านมีความเช่ือมัน่วา่หากท่านศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่านจะมีงานทาํ  

1 1 1 3 1.00 

ท่านใหค้วามสาํคญักบั “ใบปริญญาบัตร”  1 1 1 3 1.00 
มหาวทิยาลยัท่ีท่านศึกษาอยูใ่นปัจจุบนัเป็นมหาวิทยาลยัทีท่่าน
ตั้งใจเลอืกศึกษา  

1 1 1 3 1.00 

คณะสาขาท่ีท่านศึกษามีผลต่อความก้าวหน้าทางด้านอาชีพใน
อนาคตของท่าน  

1 1 1 3 1.00 

ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีนอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

มหาวทิยาลยัท่ีมีคุณภาพ มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีนอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 
 
 

1 1 1 3 1.00 



253 
 

หอพกันักศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีนอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 

1 1 1 3 1.00 

ศาสนาของท่าน มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 

 1 1 2 0.67 

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารของท่าน มีผลต่อการตดัสินใจ เลือก
ศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

 1 1 2 0.67 

การปฏิบัตศิาสนกจิของท่านในแต่ละวนั มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

 1 1 2 0.67 

การแต่งกายของท่านตามหลกัศาสนา มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

 1 1 2 0.67 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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แบบสอบถามนักศึกษาปริญญาตรี 

ในการทาํวจิัยเร่ือง 

“ปัจจัยผลกัดนัและปัจจัยดงึดูดของนักศึกษาทีม่ีต่อการตดัสินใจเลอืกศึกษา                                  ในระดบั

ปริญญาตรี นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้” 

เรียน ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 

คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม มีดงัน้ี 

4. วตัถุประสงค์ในการทาํวจิัย 

4.1  เพื่อศึกษาสาเหตุในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 

4.2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุจูงใจภายในท่ีเป็นแรงผลกัดัน กับ เหตุจูงใจในการกาํหนด

จุดหมายปลายทางท่ีดึงดูดให้นักศึกษาเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

5. เนือ้หาสาระในการตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 3 ตอน ดงัน้ี 

5.1 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที ่1 เป็นการสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

5.2 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 เหตุผลในการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5.3 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดในการเลือก

ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

5.4 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่  4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับปัจจัยอะไรบ้าง

นอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไว ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

6. คาํตอบของท่าน มีค่ายิง่ต่อการทาํวิจยัในคร้ังน้ี และอาจมีส่วนสําคัญในการยกระดับการศึกษา และพฒันา

การศึกษาในพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดงันั้นจึงขอใหท่้านใหข้อ้มูลตามความเป็นจริง คาํตอบของ

ท่าน ไม่มีขอ้เสียใดๆ กบัตวัท่าน และจะเก็บเป็นความลบั โดยจะประมวลผลเป็นภาพรวมเพื่อประโยชน์

ในการทาํวจิยัในคร้ังน้ีเท่านั้น 

นายอยบั ซาดดัคาน 
            ผูว้จิยั 
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คาํช้ีแจง โปรดกรอกขอ้มูลและทาํเคร่ืองหมาย            ลง  ใน         ท่ีตรงกบัความจริง 

1. เพศ   1.ชาย   2.หญิง 

2. อาย.ุ...................ปี 

3. ศาสนา (ระบุ).......................... 

4. คณะ  1.คณะครุศาสตร์             2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 3.คณะนิติศาสตร์    4.คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 5.คณะวทิยาการจดัการ  6.อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................... 

5. ชั้นปี  1.  2.  3.  4. 

6. ภมิูลาํเนาของท่านอยูจ่งัหวดั  1. ยะลา  2.ปัตตานี  3.นราธิวาส 

7. ผูป้กครองของท่านมีบุตร..........................คน 

8. สถานภาพของผูป้กครอง 

 1.อยูด่ว้ยกนั  2.แยกกนัอยู ่  3.หยา่ร้าง   4.ถึงแก่กรรม 
9. รายไดร้วมต่อเดือนของผูป้กครอง 

 1.ตํ่ากวา่ 10,000   2.10,001-30,000     3.30,001-40,000            4.สูงกวา่ 40,001 
10.  อาชีพของผูป้กครอง  

1.รับราชการ    2.พนกังานรัฐวิสาหกิจ   
3.ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย        4.เกษตรกร/ชาวไร่-ชาวสวน  
5.รับจา้งทัว่ไป    6.อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 

11.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยมปลาย 
 1. ตํ่ากวา่ 2.50    2. 2.51 – 2.99   

 3. 3.00 - 3.49   4.สูงกวา่ 3.50 
 
 

 

คาํช้ีแจง โปรดกรอกขอ้มลูและทาํเคร่ืองหมาย         ลง ใน       ท่ีตรงกบัความจริง 

1. ท่านมีเหตุผลใดในการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                       

1. ตอ้งการพฒันาตนเอง     4.   ตอ้งการพฒันาอาชีพ 

2. ตอ้งการพฒันาสถานภาพทางสังคม   5.    อ่ืน(ระบุ)…………… 

3. ตอ้งการหลบหลีกปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตอนที ่2 เหตุผลในการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี นอกเขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ท่านคิดวา่ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานศึกษา ทีท่่านเรียนอยู่ในปัจจุบนัมากน้อย

เพยีงใด โดยระดบัความคิดเห็นของท่านมีความหมายดงัน้ี 

 

 

 

 

 คาํช้ีแจง โปรดกรอกขอ้มูลและทาํเคร่ืองหมาย            ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกมหาวทิยาลยั                   

ระดบัความคดิเห็น 

       1 
 น้อยที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากที่สุด    

ปัจจัยผลกัดนัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาในระดบัปริญญาตรี  นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

1. ด้านความคาดหวัง (Expectations) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัศึกษาท่ีคาดการณ์ล่วงหนา้ ต่อบางส่ิงบางอยา่งว่า
ควรจะเป็นหรือ     ควรจะเกิดข้ึน เช่นความคาดหวงัท่ีจะประสบความสาํเร็จในชีวิต ความคาดหวงัท่ีจะสาํเร็จการศึกษา 
และความคาดหวงัในอาชีพ  

ความคาดหวงัของผู้ปกครองต่อตวัท่าน มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความคาดหวงัดา้นสงัคม/กลุ่มเพื่อน มีผลต่อการตดัสินใจ  
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความคาดหวงัดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์การศึกษา มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความคาดหวงัดา้นการทาํงานหารายไดร้ะหวา่งเรียน มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความคาดหวงัดา้นอาจารยผ์ูส้อน/บุคลากรทางการศึกษา มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความคาดหวงัต่อความก้าวหน้าในอาชีพของท่านเม่ือสาํเร็จ
การศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอก
เขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ตอนที ่3 ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาระดบัปริญญาตรี  

5 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจของท่าน มากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจของท่าน มาก 

3 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจของท่าน ปานกลาง 

2 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจของท่าน นอ้ย 

1 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจของท่าน นอ้ยท่ีสุด 
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ความคาดหวงัต่อความสําเร็จในการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีผลต่อ
การตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความคาดหวงัของท่านต่อหลกัสูตร/การเรียนการสอน มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

เม่ือสาํเร็จการศึกษาท่านมีความต้องการทีจ่ะกลบัไปประกอบอาชีพ
ในภูมลิาํเนาเดมิของท่าน 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2. ด้านข้อผูกพนั (Commitment) หมายถึง ส่ิงท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาเลือกปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อตอบสนองตนเอง หรือ
เพื่อตอบสนองบุคคล ท่ีมีอิทธิพลทางจิตใจ เช่น อิทธิพลทารงความคิดท่ีชกันาํจิตใจใหบุ้คคลเลือกปฏิบติัทางใดทางหน่ึง
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

สภาพการเมอืงการปกครองในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มี
ผลต่อการตดัสินใจ เลือกมหาวทิยาลยั นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

สภาพเศรษฐกจิในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกมหาวทิยาลยั นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

คาํแนะนําของผู้ปกครองมีผลต่อการตดัสินใจ                                       
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รายได้ของผู้ปกครองต่อเดอืน มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด  

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

คาํแนะนําของอาจารย์ทีโ่รงเรียน(มธัยมศึกษา) มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

คาํแนะนําของเพือ่น มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การให้บริการการศึกษา ระดบัปริญญาตรีในพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

คุณภาพการศึกษา /สถานศึกษา ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
มีผลต่อการตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
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3. ด้านแรงเสริม/ แรงกระตุ้น (Forces) หมายถึงแรงสนบัสนุนให้นกัศึกษาเลือกปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อให้บรรลุผล
ตามเจตนาของนกัศึกษา หรือความเช่ือท่ีอยูใ่นใจของผูก้ระทาํ วา่ตนเองตอ้งตดัสินใจหรือกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยท่ี
ตนเองรู้สึกวา่ไม่มีทางเลือก  

มหาวิทยาลยัท่ีท่านศกึษาอยู่มีคณะ/สาขาวิชาที่ตรงตามความ

ต้องการของท่าน  
นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การช่วยเหลอืทางการเงนิของมหาวทิยาลยั เช่น ทุนการศึกษา ทุน
สนับสนุนการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

กจิกรรมส่งเสริมพฒันานักศึกษาของมหาวทิาลยั มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ค่าสมคัร ค่าทาํเนียมการศึกษา – ค่าเทอม มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การส่ือสาร / แนะนํา / ประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

บรรยากาศการเรียนในห้องเรียน มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ระยะทางจากภูมิลาํเนาถึงมหาวทิยาลยั มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความสําเร็จของศิษย์เก่า มีผลต่อการตดัสินใจเลือก 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย(GPA)ในระดบัมธัยมศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ระบบการรับสมคัรนักศึกษาของมหาวทิยาลยั มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 
 
 
 
 
 
 
 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
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ปัจจัยดงึดูดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาระดบัปริญญาตรี  นอกเขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

1. ด้านจุดมุ่งหมาย (Goal) หมายถึง ส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งการ เป็นแรงกระตุน้ใหน้กัศึกษามีความพยายามท่ีจะทาํเพื่อบรรลุ
เป้าหมายในอนาคต เช่น ความคาดหวงัในการศึกษาในมหาวิทยาลยัท่ีตนเองชอบและสาขาวิชาท่ีตนถนัด และความ
คาดหวงัท่ีจะจบการศึกษาและมีงานทาํ 

ความตอ้งการดา้นรายได้หลงัสําเร็จการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจ 
 เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ท่านมคีวามมุ่งมัน่ ตั้งใจ ทีจ่ะศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

อาจารย์มคีวามรู้ ความสามารถ มคีวามเช่ียวชาญในสายวชิาทีส่อน 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภา
ใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

สภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยัทั้งภายในและภายนอก มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

เม่ือสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีท่านต้องการศึกษาในระดบั
ปริญญาโท นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2. ด้านความเช่ือ(Belief Orientation) หมายถึง ความมัน่ใจต่อส่ิงนั้นๆวา่เป็นความจริง เช่น เช่ือวา่ปริญญาคือความสาํเร็จ 
เช่ือว่าหากสําเร็จการศึกษา จะมีงานทาํ หรือเช่ือว่าหากสําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลยัท่ีดี จะไดรั้บการยอมรับจาก
สงัคมมากข้ึน 

ท่านมีความเช่ือมัน่ต่อนโยบายการจัดศึกษาของมหาวทิยาลยั ใน
พืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ท่านมีความเช่ือมัน่ต่อนโยบายการจัดศึกษาของมหาวทิยาลยั นอก
เขตพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ท่านมคีวามเช่ือมัน่ในตนเองต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ท่านคิดวา่การท่ีท่านศึกษาในระดบัปริญญาตรี  
นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะได้รับความเช่ือมัน่จาก
สังคมมากข้ึน 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ท่านมีความเช่ือมัน่วา่หากท่านศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขต
พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่านจะมงีานทาํ  
 
 
 
 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
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3. ด้านมาตรฐาน/ค่านิยม (Value Standards) หมายถึง การปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคมนาํมาซ่ึงการไดรั้บความ
ยอมรับและความเป็นท่ีนิยมภายในกลุ่ม  

ท่านใหค้วามสาํคญักบั “ใบปริญญาบตัร” ในระดบัใด นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
 
มหาวทิยาลยัท่ีท่านศึกษาอยูใ่นปัจจุบนัเป็นมหาวทิยาลยัทีท่่านตั้งใจ
เลอืกศึกษา  

 
นอ้ยท่ีสุด 

 
นอ้ย 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

คณะสาขาท่ีท่านศึกษามีผลต่อความก้าวหน้าทางด้านอาชีพใน
อนาคตของท่าน  

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัท่ีมคุีณภาพ มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

หอพกันักศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรีนอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

4. ด้านอุปนิสัย/และขนบธรรมเนียมประเพณี (Habit and Customs) หมายถึง แบบความเช่ือ ความคิด การกระทาํ 
ค่านิยม ทศันคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ แบบแผน และวธีิการ กระทาํส่ิงต่าง ๆ ท่ีกระทาํกนัมาแต่ใน อดีต  

ศาสนาของท่าน มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารของท่าน มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การปฏิบตัิศาสนกจิของท่านในแต่ละวนั มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

การแต่งกายของท่านตามหลกัศาสนา มีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในระดบัใด 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
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1. ท่านคิดวา่สถานศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตค้วรมีการปรับปรุงและ

พฒันาคุณภาพดา้นการจดัการศึกษาในเร่ืองใดบา้ง 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านคิดวา่มีปัจจยัอะไรบา้งนอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไว ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี นอกเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนที ่4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 



ประวตัผู้ิเขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ   นายอยบั ซาดดัคาน 
 
ประวตัิการศึกษา   รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
    มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 
 

ประสบการณ์ทาํงาน  พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั 
    อาจารยป์ระจาํตามสญัญา              

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
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