36

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1

[ ธิราภรณ์ หน้า 36-49 ]

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรปริญญา
ตรีสองปริญญา ปริญญาตรีต่อโท และปริญญาโท ของนักศึกษาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Needs and Factors Affecting Decision-Making of Students from College of
Communication Arts, Rangsit University in Pursuing Dual Bachelor’s Degrees;
Dual Degree Programs with a Bachelor’s Degree and a Master’s Degree; and
Master’s Degree Programs
ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Thiraporn Glinsukon, College of Communication Arts, Rangsit University.
Email: thiraporn.g@rsu.ac.th
Received: 16 October 2019 ; Revised: 19 November 2019; Accepted: 27 November 2019

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความต้องการและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตร
ปริญญาตรีสองปริญญา ปริญญาตรีตอ่ โท และปริญญาโท ของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2-4 ที่มีรายชื่อก�ำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 883 คน ผลการวิจัย พบว่า
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดย
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลมากที่สุด
2. ความต้องการในการศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พบว่า นักศึกษาไม่ต้องการศึกษา
ต่อมากที่สุด รองลงมา คือ ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาตรีต่อโท ตามล�ำดับ
ในกรณีที่นักศึกษาจะศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีนิเทศศาสตร์สาขาที่สอง พบว่า สนใจศึกษาในสาขาวิชา
ภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั กรณีทจี่ ะศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา พบว่า สนใจศึกษาในหลักสูตรด้านภาษา
กรณีที่จะศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อโทของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พบว่า สนใจหลักสูตรนิเทศศาสตร์องค์
รวม และกรณีที่จะศึกษาหลักสูตรปริญญาโท พบว่า สนใจศึกษาหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ ส่วนใหญ่
สนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยรังสิต ภาคพิเศษ คือ เรียนในวันเสาร์-วันอาทิตย์ แหล่ง
ข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลส�ำหรับการศึกษาต่อ คือ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ คือ บิดามารดา
* ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ (ผศ.) : อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และรองคณบดีฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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3. ปัจจัยทีผ่ ลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา ปริญญาตรีตอ่ โท และปริญญา
โท ของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.06
กล่าวคือ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความคาดหวังต่อการศึกษาต่อ ที่ค่าเฉลี่ย
4.22 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสถาบันและหลักสูตร ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 ปัจจัยด้านการสื่อสาร ที่ค่าเฉลี่ย 4.02
และปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย สถานที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ที่ค่าเฉลี่ย 4.02 ตามล�ำดับ ดังรายละเอียดต่อ
ไปนี้ คือ 3.1) ปัจจัยด้านความคาดหวังต่อการศึกษาต่อในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า นักศึกษาต้องการ
ความรู้และทักษะในวิชาชีพที่หลากหลายส�ำหรับการท�ำงานในอนาคต (μ = 4.38) 3.2) ปัจจัยด้านสถาบัน
และหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนในปัจจุบัน
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงานได้จริงและอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ ความช�ำนาญ บุคลิกภาพน่าเชื่อ
ถือ ประสบการณ์สูงในสาขาวิชาที่สอน (μ = 4.31) 3.3) ปัจจัยด้านการสื่อสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับ พบ
ว่า นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์เพื่อขอค�ำปรึกษาได้สะดวก (μ = 4.20) และ 3.4) ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย
สถานที่ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่า มหาวิทยาลัยรังสิตมีสงิ่ อ�ำนวยความ
สะดวกไว้รองรับมากที่สุด (μ = 3.94) ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ : ความต้องการ, การตัดสินใจ, การศึกษาต่อ
Abstract
The objective of this research is to study needs and factors affecting decision making of undergraduate students from College of Communication Arts, Rangsit University in pursuing dual
bachelor’s degrees; dual degree programs with a bachelor’s degree and a master’s degree; and
master’s degree programs. It is a quantitative research using online questionnaire collected from
the 883 samples; sophomores, juniors and senior, studying in academic year 2019. The results
revealed that ;
1. General information of the respondents: the results showed that the majority of the respondents
were female seniors and studied in Digital Film Department.
2. Needs in pursuing programs: the results showed that most of the students have no
interest in pursuing these programs, following by the need of furthering master’s degree
programs and dual degree programs with a bachelor’s degree and a master’s degree, respectively.
Regarding to pursuing two different types of program, the study revealed that the Communication Arts
students were interested to enroll in Digital Film program as their second priority while in pursuing two
different types of bachelor’s degree, their second priority was Language Program. In furthering
a master’s degree in College of Communication Arts, Program in Communication Arts was their
interest while Master of Business Administration was another interest for furthering a master’s
degree in Rangsit University. In addition to that, most of the students were interested in pursuing
their Master’s Degree at Rangsit University as part-time students (Saturday – Sunday). Besides, the
source of information for furthering their study was the University’s website and the most influential
persons affecting their decision in pursuing their study were their parents.
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3. Factors affecting their decision in pursuing dual bachelor’s degrees; dual degree programs
with a bachelor’s degree and a master’s degree; and master’s degree programs: the overview
result was high at the average level of 4.06, showing that the most influential factors affecting
their decision making was their expectation of furthering their study, at the average level of 4.22,
following by the institution and programs offered, at the average level of 4.02, and the expenses,
location as well as facilities, at the average level of 4.02, respectively. The detail as follows are:
3.1) the factor of expectation was high, showing that and a variety of professional skills for future
careers were needed among these students (μ = 4.38), 3.2) the factor of institution and programs
offered was high, showing that knowledge, skills, and experiences earned from the programs
were applicable for their real working experience, and professors were knowledgeable, expert,
credible and high-experienced in their fields (μ = 4.31), 3.3) the factor of communication was high,
showing that professors were available for counseling at any convenient time (μ = 4.20), and 3.4)
the factor of expenses, location and facilities was high, showing that the facilities provided by
Rangsit University was the highest (μ = 3.94), respectively.
Keywords : Needs, Decision-making, Further Education
บทน�ำ
ปัจจุบนั ประเทศไทยอยูใ่ นยุค 4.0 ทีม่ กี ารเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญ คือ การเปลีย่ นจากสังคมเกษตรกรรมแบบดัง้ เดิม
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เปลี่ยนจาก Traditional
SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ
Startups ซึ่งน�ำไปสู่แรงงานที่ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ทิศทางในการสร้างเยาวชนไทยใน
ยุค 4.0 คือ สร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งถือว่าเป็นความส�ำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็ก
ต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีท่ีสุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น (Problem
Based Learning) (ชวลิต โพธิน์ คร, 2560) การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยสูศ่ ตวรรษที่ 21 จึงต้องฝึกผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนเปลี่ยนไปเป็นพี่เลี้ยง ครูฝึก (Coach) เน้นการเรียนการสอนแบบผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ การเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนมีทักษะต่าง ๆ เช่น การท�ำงานเป็น
ทีม ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสื่อสารได้ดี ซึ่งต้องสามารถสร้างความพอใจให้ผู้เรียน
และสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ หม่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากสือ่ การสอนทีห่ ลาก
หลาย จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพราะ
การศึกษาท�ำให้คนมีคุณภาพ ด้วยทักษะทางปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งยังสามารถด�ำรงชีพ
อยู่ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในปัจจุบันจึงเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดด�ำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 โดยมีความมุ่งเน้น
ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพและวิชาการ มีความเป็นผู้น�ำ มีคุณธรรม และมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม มุ่งก้าวไปสู่ความเป็นผู้น�ำของสถาบันทางการสื่อสารที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนเพื่อแก้
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ปัญหาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งพันธกิจหลักของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ คือ 1) ผลิตนักนิเทศศาสตร์ที
มีความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ความส�ำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความเป็น
ผูน้ ำ� มีคณ
ุ ธรรม และจรรยาบรรณ 2) พัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์สคู่ วามเป็นเลิศ ให้เป็นทีย่ อมรับในวง
วิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนทั้งในเชิง
วิชาการและวิชาชีพ เพือ่ แก้ปญ
ั หาชุมชนและการพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน และ 4) ท�ำนุบำ� รุง ส่งเสริม และสร้าง
มาตรฐานงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบนั วิทยาลัยนิเทศศาสตร์เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 11
หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ม การประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร นวัตกรรมการ
โฆษณาและสือ่ สารสร้างสรรค์ ภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั คอนเทนต์และสือ่ ดิจทิ ลั สือ่ สารการตลาดดิจทิ ลั สือ่ สารการ
แสดง นิเทศศาสตร์การกีฬา เขียนบทและก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ และนิเทศศาสตร์นานาชาติ ส�ำหรับ
ระดับปริญญาโทมี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์องค์รวม และเขียนบทและก�ำกับภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ และระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตรนิเทศศาสตร์องค์รวม (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์, 2561)
ส�ำหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานัน้ ได้มปี ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา ได้จัดกลุ่มหรือประเภทของสถาบันการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2560) คือ วิทยาลัยชุมชน สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี สถาบันเฉพาะทาง และสถาบันที่เน้น
การวิจยั ขัน้ สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนทีเ่ น้น
ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ซึ่งก็เป็นแนวทางการด�ำเนินการให้แก่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มีมุ่งจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ เน้นให้ผเู้ รียนได้ประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะในรายวิชาต่างๆ ในการปฏิบตั งิ าน
เน้นการจัดการเรียนการสอนตามทักษะ/สมรรถนะ (Competency-based approach) โดยผู้สอนท�ำหน้าที่
เป็นผูฝ้ กึ ในการแนะน�ำวิธกี ารและนวัตกรรมการเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการใช้กรณีศกึ ษาหรือปัญหาในการเรียนรู้ อีกทัง้ เน้นการมีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนโดยการผ่านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเน้นการฝึกปฏิบตั งิ านจริง เพือ่ ให้นกั ศึกษาเกิดการเรียน
รู้จากการฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ โดยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มีอุปกรณ์ส�ำหรับ
การฝึกปฏิบัติที่รองรับส�ำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท อีกทั้งยังมุ่ง
สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านนิทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีองค์ความรู้ในโลก
ตะวันออกและตะวันตก เข้าใจและสามารถใช้สื่อชนิดต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประยุกต์ความรู้ความสามารถ ทักษะที่มีให้เข้ากับการท�ำงานในพื้นที่ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา เป็นนักวิชาการ
นักคิด นักปฏิบัติที่ท�ำงานผ่านสื่อที่มีความหลากหลาย และมีอุดมการณ์ในการท�ำงานเพื่อสังคมด้วยความ
รับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษา ธิการ ที่ได้รวบรวมไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 พอสรุปสาระส�ำคัญ
บางประการได้ดังนี้ คือ
1. แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพือ่
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาสอดคล้องกับความก้าวหน้า ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาสองหลักสูตรที่แตก
ต่างกัน แต่มีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกันในระยะเวลาเดียวกันได้ ท�ำให้ผู้ศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์
ทั้งสองศาสตร์ โดยหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา (Dual Bachelor’s Degree Program)
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หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส�ำเร็จการศึกษาจะได้รับ
ปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร
2. แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุง่ ให้มคี วามสัมพันธ์สอดคล้องกับแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพทีเ่ ป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ
รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์
ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ใน
ระดับปริญญาโทมุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนา
งานและสังคม ในขณะทีร่ ะดับปริญญาเอกมุง่ ให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจยั เพือ่ สรรค์สร้างองค์ความ
รู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
ซึง่ แนวทางการจัดการศึกษาทัง้ 2 แบบทีไ่ ด้กล่าวมาในข้างต้น เป็นการจัดการศึกษาทีว่ ทิ ยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่สิ่งที่ทางวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มีความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้น คือ การ
ผลิตบัณฑิตทุกระดับการศึกษาให้สามารถตอบรับกับสภาพการท�ำงานตลาดแรงงาน สภาพของสังคมทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสร้างตนเองให้ในฐานะผูป้ ระกอบการทัง้ ราย
ย่อยและรายใหญ่ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่ระดับชาติและนานาชาติได้ อีกทั้งการพัฒนาจะ
บัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะต้องให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล หลักสูตรการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพผู้
สอน เพือ่ ก่อเกิดผลลัพธ์การเรียนรูท้ ดี่ แี ก่บณ
ั ฑิต ท�ำให้บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีส่ ำ� นักคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาได้กำ� หนดไว้ในแนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2552 (ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2560) โดยก�ำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ของแต่ละระดับคุณวุฒิ มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นความจ�ำเป็นส�ำหรับการศึกษาวิจยั ประเด็นความต้องการและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา ปริญญาตรีตอ่ โท และปริญญาโท ของนักศึกษาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ผลจากการศึกษาจะเป็นแนวทางให้กับทางหลักสูตรทั้งระดับปริญญา
ตรี และปริญญาโท ได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ตอ
ลดจนการพัฒนาศักยภาพผู้สอน และผลงานวิชาการ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
การเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา ปริญญาตรีต่อโท และ
ปริญญาโท ของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา ปริญญาตรีต่อโท
และปริญญาโท ของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับความต้องการและแรงจูงใจ กล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการคิดและการตัดสิน
ใจของกลุม่ เป้าหมายในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ซึง่ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เน้นทีค่ วามต้องการและแรงจูงใจของกลุม่
นักศึกษาที่จะมีผลต่อการศึกษาต่อในระดับการศึกษาต่าง ๆ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจที่เป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ใน
การเลือกแนวทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเหมาะสมหรือพอใจ เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ หรือแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล ซึ่งในที่นี้จะเป็นการตัดสิน
ใจในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
3. แนวคิดเกีย่ วกับการศึกษาต่อ เกีย่ วข้องการเลือกศึกษาต่อของแต่ละบุคคลซึง่ มีความแตกต่างกันจาก
แรงจูงใจทีเ่ ป็นเหตุในการสนับสนุนและตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยปัจจัยดังกล่าวมีดงั นี้ คือ ความสนใจและ
เหตุผลส่วนตัว ความพร้อมและความมีชื่อเสียงของสถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการสือ่ สาร ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้ปจั จัยบางประเด็นส�ำหรับการสร้างเครือ่ ง
มือในการวิจัย
4. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ การสื่อสารระหว่างองค์กร อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิต โดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ทั้งสื่อบุคคล สื่อออนไลน์ และสื่อกิจกรรม ซึ่งเป็นประเด็น
ส�ำหรับการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
5. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ว่าด้วยประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบนั ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน สังคม และรองรับการพัฒนาประเทศ ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ประกาศแนวทาง
การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญา 2 ปริญญา และหลักสูตรปริญญาโท โดย
ใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการออกแบบการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษากับประชากร คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 2-4 จ�ำนวน 1,458 คน (https://intranet.rsu.ac.th/, สิงหาคม
2562) ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ สร้างขึน้ ตามแนวคิดเกีย่ วกับความต้องการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และแนวทางในการด�ำเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา ปริญญาตรีต่อโท และปริญญา
โท ของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และตอนที่ 3 ปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา ปริญญาตรีต่อโท และปริญญาโท ของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ท�ำการทดสอบเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน รวบรวม สรุป ข้อเสนอ
แนะของผู้เชี่ยวชาญท�ำการปรับปรุงแก้ไขและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550)
ให้คำ� ถามและข้อมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.60 ส่วนค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
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ได้ใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient Alpha) ของ Conbach (1984) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.87 ภายหลังได้ด�ำเนินการจัดท�ำแบบสอบถาม
ออนไลน์ และส่งลิงค์ให้อาจารย์ทปี่ รึกษาของทุกสาขาวิชาด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ในระหว่างวันที่ 20
กันยายน – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้แบบสอบถามคืนจ�ำนวนทั้งสิ้น 883 ชุด คิดเป็นร้อยละ 60.56
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิงร้อยละ 52.77 และเพศชาย
ร้อยละ 27.23 โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มากที่สุด ร้อยละ 36.35 รองลงมา คือ ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 35.33 และ
ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 28.31 ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลมากที่สุด ร้อยละ 19.48 รองลงมา คือ สาขา
วิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ร้อยละ 15.18 และสาขาวิชามัลติมีเดีย ร้อยละ 11.78 ตามล�ำดับ ด้านความ
ต้องการในการศึกษาต่อ พบว่า นักศึกษาไม่ต้องการศึกษาต่อมากที่สุด ร้อยละ 24.81 รองลงมา คือ ต้องการ
ศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ร้อยละ 22.11 และหลักสูตรปริญญาตรีต่อโท ร้อยละ 21.43 ตามล�ำดับ
จากผลการวิจัย พบว่า ในกรณีที่นักศึกษาจะศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีนิเทศศาสตร์สาขาวิชาที่สองนั้น
พบว่านักศึกษาสนใจศึกษาในสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลมากที่สุด ร้อยละ 18.35 รองลงมา คือ สาขาวิชา
สื่อสารการตลาดดิจิทัล ร้อยละ 17.33 และสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ร้อยละ15.63 ส�ำหรับ
ในกรณีที่นักศึกษาจะศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา พบว่า นักศึกษาสนใจศึกษาในหลักสูตรด้าน
ภาษามากที่สุด ร้อยละ 37.94 รองลงมา คือ หลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ ร้อยละ 37.60 และหลักสูตร
ด้านการท่องเที่ยว การบริการและการโรงแรม ร้อยละ 10.76 ส�ำหรับในกรณีที่นักศึกษาจะศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีต่อโทของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พบว่า นักศึกษาสนใจหลักสูตรนิเทศศาสตร์องค์รวม ร้อยละ
61.49 มากกว่าหลักสูตรการเขียนบทและก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ ร้อยละ 38.51 และในกรณีทนี่ กั ศึกษา
จะศึกษาหลักสูตรปริญญาโท พบว่า สนใจศึกษาหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ ร้อยละ 22.20 รองลงมา คือ
หลักสูตรด้านภาษา ร้อยละ 19.48 และหลักสูตรการเขียนบทและก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ของวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร้อยละ 15.18 ตามล�ำดับ
กรณีทจี่ ะศึกษาต่อปริญญาโท พบว่า ส่วนใหญ่สนใจจะศึกษาในต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตมากที่สดุ ร้อย
ละ 40.80 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร้อยละ 15.08 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 14.29
ตามล�ำดับ นักศึกษาส่วนใหญ่สนใจจะศึกษาต่อในภาคพิเศษ คือ เรียนในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ร้อยละ 59.00
รองลงมา คือ ภาคกลางวัน วันจันทร์-วันศุกร์ ร้อยละ 30.35 และภาคค�่ำ วันจันทร์-วันศุกร์ ร้อยละ 10.65
ตามล�ำดับ ส�ำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลส�ำหรับการศึกษาต่อ คือ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
มากที่สุด ร้อยละ 37.61 รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ร้อยละ 31.20 และบุคคลรู้จักแนะน�ำ ร้อย
ละ 17.05 ตามล�ำดับ และกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อ คือ บิดามารดามากที่สุด
ร้อยละ 62.40 รองลงมา คือ อาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละ 12.68 และตนเอง ร้อยละ 7.81 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.06 กล่าวคือ ปัจจัยด้านความคาดหวังต่อการศึกษาต่อที่ผลต่อ
การตัดสินใจมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสถาบันและหลักสูตร ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 ปัจจัย
ด้านการสื่อสาร ที่ค่าเฉลี่ย 4.02 และปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย สถานที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ที่ค่าเฉลี่ย
3.78 ตามล�ำดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปัจจัยด้านความคาดหวังต่อการศึกษาต่อในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 เมื่อพิจารณา
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ลงในรายละเอียด พบว่า นักศึกษาต้องการความรู้และทักษะในวิชาชีพที่หลากหลายส�ำหรับการท�ำงานใน
อนาคตมากทีส่ ดุ ทีค่ า่ เฉลีย่ 4.38 รองลงมาเห็นว่าเมือ่ จบการศึกษาไม่วา่ จะเป็นหลักสูตรใดจะท�ำให้มโี อกาส
หางานท�ำและมีความก้าวหน้าอาชีพได้มากขึน้ ทีค่ า่ เฉลีย่ 4.24 และต้องการมีโอกาสพบผูอ้ นื่ และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์กบั เพือ่ นนักศึกษาเพิม่ ขึน้ และต้องการเพิม่ คุณวุฒกิ ารศึกษาเพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือ ทีค่ า่ เฉลีย่
ที่เท่ากัน คือ 4.23 ตามล�ำดับ
ปัจจัยด้านสถาบันและหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณาลงในราย
ละเอียด พบว่า ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนในปัจจุบันสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
ท�ำงานได้จริงและอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ ความช�ำนาญ บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ ประสบการณ์สูงในสาขาวิชา
ที่สอนมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 4.31 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยรังสิตมีการเปิดสอนสาขาที่ตรงกับ
ความต้องการและความสนใจ ทีค่ า่ เฉลีย่ 4.30 และความมีชอื่ เสียงของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานการศึกษา
ที่ยอมรับ ที่ค่าเฉลี่ย 4.29 ตามล�ำดับ
ปัจจัยด้านการสื่อสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบ
ว่า นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์เพื่อขอค�ำปรึกษาได้สะดวกมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมา คือ
นักศึกษาได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ผ่านสื่อของมหาวิทยาลัยสม�่ำเสมอ ที่ค่าเฉลี่ย 3.98 และมี
การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ซึ่งมีความน่าสนใจและหลากหลายตามเทศกาลต่าง ๆ ทั้งในระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัย ที่ค่าเฉลี่ย 3.81 ตามล�ำดับ
ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย สถานที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.02
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มหาวิทยาลัยรังสิตมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไว้รองรับมากที่สุด ที่ค่า
เฉลี่ย 3.94 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยรังสิตมีการให้ทุนการศึกษาหลายประเภทซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระ และ
มีสภาพภูมิทัศน์โดยรอบที่สวยงาม ที่ค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 3.92 และมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินชีวิต ที่ค่าเฉลี่ย 3.76 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับเหตุผลทีน่ กั ศึกษาไม่ตอ้ งการศึกษาต่อในทุกหลักสูตร เนือ่ งจากมีความพอใจกับระดับการศึกษา
ที่เรียนอยู่แล้วในปัจจุบันมากที่สุด ร้อยละ 25.50 รองลงมาเห็นว่าควรมีประสบการณ์ในการท�ำงานก่อนจึง
ค่อยศึกษาต่อ ร้อยละ 23.76 และมีปัญหาค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ร้อยละ 22.31 ตามล�ำดับ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาต้องการที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาตรี
ต่อโทประกอบกับผลการวิจัยด้านปัจจัยด้านความคาดหวังต่อการศึกษาต่อ พบว่า นักศึกษาต้องการความรู้
และทักษะในวิชาชีพทีห่ ลากหลายส�ำหรับการท�ำงานในอนาคต เห็นว่าเมือ่ จบการศึกษาจะท�ำให้มโี อกาสหา
งานท�ำและมีความก้าวหน้าอาชีพได้มากขึ้น และต้องการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่ง
ผลการวิจัยทั้งสองส่วนมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ทั้งสองหลักสูตรเป็นการศึกษาในระดับที่สูง
กว่า ท�ำให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาได้งาน
ท�ำตรงตามความต้องการของตนเอง และมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ทัง้ นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ขรัตนา
จารุวรรโณ และคณะ (2561) ได้ศกึ ษาวิจยั ความต้องการการศึกษาต่อทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า เหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทและการอบรมหลักสูตรเฉพาะ
สาขาวิชาชีพนั้นเพื่อเพิ่มความรู้ประสบการณ์ เพิ่มวุฒิการศึกษา และเพิ่มความก้าวหน้าในวิชาชีพการงาน
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของวันทนีย์ โพธิ์กลาง และอุทุมพร ไวฉลาด (2557) ได้ท�ำการวิจัย
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เรือ่ งแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพที่เป็นแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ คือ เป็นสถาบัน
ที่สังคมและตลาดแนงงานยอมรับ เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วหางานท�ำได้งาน และท�ำให้มีโอกาสเลือกงานที่
มีค่าตอบแทนและต�ำแหน่งงานที่ดีอยู่ในระดับมาก
จากผลการวิจัย พบว่า แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลส�ำหรับการศึกษาต่อ คือ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ส่วนกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อ คือ บิดา
มารดาและอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบผลการวิจัยด้านปัจจัยการสื่อสาร พบว่า นักศึกษาสามารถเข้าพบ
อาจารย์เพื่อขอค�ำปรึกษาได้สะดวกมากที่สุด รองลงมา คือ นักศึกษาได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ
ผ่านสื่อของมหาวิทยาลัยสม�่ำเสมอ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สื่อออนไลน์และสื่อบุคคลจะผลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์อย่างได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้ง
ยังเป็นสื่อที่สามารถน�ำเสนอข้อมูลได้จ�ำนวนมากเหมาะกับการให้รายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของจเรวัฒน์ เทวรัตน์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้สมัครเรียนในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นครศรีธรรมราช พบว่า ความต้องการสือ่ ประชาสัมพันธ์ของผูส้ มัครเรียนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาตามประเภทสื่อประชาสัมพันธ์มี 3 อันดับแรก คือ สือ่ อินเทอร์เน็ต
มากที่สุด รองลงมา คือ สื่อกิจกรรมพิเศษ และสื่อบุคคล ตามล�ำดับ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ภัทรสุดา จารุธีรพันธุ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลต่อการตัดสิน
ใจเลือกเรียน ในภาพรวมพบว่า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า นักศึกษาให้ความส�ำคัญมากที่สุด คือ ด้านอิทธิพลของอาจารย์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการ
วิจยั ของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ งความต้องการและความ
คาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
เหตุผลที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต่อปีที่ 6 เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 3 อันดับแรก คือ ได้รับข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัยจากสื่อต่าง ๆ รองลงมา คือ ได้รับค�ำแนะน�ำจากครูแนะแนว และได้รับค�ำแนะน�ำจากรุ่นพี่
ผลการวิจยั ปัจจัยด้านสถาบันและหลักสูตรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า อาจารย์เป็นผูม้ คี วาม
รู้ ความช�ำนาญ บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ ประสบการณ์สูงในสาขาวิชาที่สอน และมหาวิทยาลัยรังสิตมีการเปิด
สอนสาขาที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันการศึกษา
ที่การเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับกับผู้เรียนมากที่สุด อีกทั้งยังมีสาขาวิชาที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ที่มีการเปิดหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ที่มีความหลากหลาย และมีอาจารย์ที่ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ เพือ่ รองรับความต้องการผูเ้ รียนและตลาดแรงงาน ทัง้ นีส้ อดคล้องกับผลการวิจยั ของกับวันวิสาข์
แก้วสมบูรณ์ (2556) ได้ทำ� การศึกษาวิจยั เรือ่ งเหตุจงู ใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า เหตุจงู ใจที่
ท�ำให้นสิ ติ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประการหนึง่ คือ ปัจจัยด้านความครบถ้วน สมบูรณ์ของสถาบัน
การศึกษา ได้แก่ มหาวิทยามีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของนักศึกษา มีอุปกรณ์การ
สอนที่ทันสมัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีอาจารย์สอนที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของณัชชา สุวรรณวงศ์ (2561) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ผลการวิจัยพบว่า
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มหาวิทยาลัยมีมีหลักสูตรและสาขาวิชาตรงตามความต้องการของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการวิจัยปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย สถานที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
พบว่า มหาวิทยาลัยรังสิตมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกไว้รองรับมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ เป็นมหาวิทยาลัยรังสิตมี
การให้ทนุ การศึกษาหลายประเภทซึง่ ช่วยแบ่งเบาภาระ และมีสภาพภูมทิ ศั น์โดยรอบทีส่ วยงาม ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็น
ว่า มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาจ�ำนวน
มาก ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด หอพัก โรงอาหาร สนามกีฬา บริเวณนั่งพักผ่อน ห้องพยาบาล ร้านค้า รวมไปถึง
สัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามสถานที่ต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการให้ทุกการศึกษากับนักศึกษาทุกระดับและ
มีทุกหลากหลายประเภทที่ตรงกับศักยภาพหรือความจ�ำเป็นของที่เข้ามาสมัครเรียน ตลอดจนมีสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยที่ดี ซึ่งท�ำให้มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันการศึกษาที่มีระบบการดูแลนักศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรณพนัช จันหา และอัจฉริยา ปราบอริพ่าย (2558)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
บรรยากาศ มีภูมิ ทัศน์ที่สวยงาม และมีสภาพแวดล้อมที่ดีดึงดูดใจให้เข้าศึกษา และปัจจัยเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
การ เครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเพียงพอส�ำหรับนิสิต นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของน�้ำฝน ลูกค�ำ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการและความคาดหวังของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบว่า
การมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษาอยู่ในระดับมาก
จากผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาไม่ตอ้ งการศึกษาต่อมากทีส่ ดุ โดยสาเหตุนกั ศึกษาไม่ตอ้ งการศึกษาต่อ
มีหลายประการ แต่ที่น่าจะเป็นสาเหตุหลัก คือ เห็นว่าควรมีประสบการณ์ในการท�ำงานก่อนจึงค่อยศึกษา
และมีปัญหาค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า สาเหตุที่นักศึกษาไม่ต้องการศึกษาต่อนั้นในภาพ
รวมเพราะต้องการจบการศึกษา อยากหาประสบการณ์ท�ำงานและประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเอง อีก
ทั้งสภาพสังคมปัจจุบันที่วัยรุ่นมักมีการประกอบอาชีพส่วนตัวตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ ซึ่งอาจจะให้ความส�ำคัญ
กับการประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองมากกว่าการศึกษาต่อ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณวิมล
จงจรวยสกุล (2555) ได้ส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำของผู้ส�ำเร็จการศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา
2554-2555 พบว่า สาเหตุทบี่ ณ
ั ฑิตไม่สนใจหรือต้องการศึกษาต่อนัน้ ด้วยเหตุผลด้านเงินทุนและการต้องการ
ท�ำงานหาประสบการณ์ก่อน เช่นเดียวกับงานวิจัยของกองประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2557) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ งการติดตามผลผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557 พบว่า ปัญหาประการหนึง่ ในการศึกษาต่อของผูเ้ รียน
ส่วนใหญ่มีปัญหาที่ส�ำคัญที่สุด คือ ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาต่อ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับองค์กร
1. จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความสนใจจะศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา ดังนั้น
หากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์จะมีการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไปส�ำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ควร
จะพิจารณาการเปิดด�ำเนินการหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญาควบคู่ระหว่างหลักสูตรนิเทศศาสตร์และ
หลักสูตรด้านภาษาหรือหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ
2. จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาสนใจหลักสูตรปริญญาตรีต่อโทนิเทศศาสตร์องค์รวม แต่สนใจ
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หลักสูตรปริญญาโทการเขียนบทและก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มากที่สุด ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวมีการด�ำเนินการอยูแ่ ล้ว แต่นกั ศึกษาอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตร
และการศึกษาต่อ ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้หลักสูตรสามารถท�ำการ
ประชาสัมพันธ์โดยให้ขอ้ มูลนักศึกษาโดยตรง เช่น การจัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรกับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 และ
ชั้นปีท่ี 4 หรือเข้าไปแนะน�ำหลักสูตรในห้องเรียนของนักศึกษาโดยประสานงานกับหัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ
หรือการน�ำเสนอข้อมูลผ่านสื่อเฟซบุ๊กของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์หรือเฟซบุ๊กของสาขาวิชาต่าง ๆ
3. จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาสนใจศึกษาต่อปริญญาตรีสองสาขาวิชาน้อยที่สุด แต่หากวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์เห็นความจ�ำเป็นในการต้องด�ำเนินการหลักสูตรปริญญาตรีสองสาขาวิชาแล้วนั้น ผลการวิจัยชี้
ว่า สาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจที่จะศึกษาต่อ 3 สาขาวิชาแรก คือ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล สาขาวิชาวิทยุ
โทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม และสาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ซึ่งวิทยาลัยนิเทศศาสตร์อาจจะปรับปรุง
หลักสูตรโดยการจัดรายวิชาชีพเฉพาะส�ำหรับนักศึกษาที่สนใจปริญญาตรีสองสาขาวิชา
4. จากผลการวิจัย พบว่า แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลส�ำหรับการศึกษาต่อ คือ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยและสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรผ่าน
เว็บไซต์ของวิทยาลัย เฟซบุ๊กของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เฟซบุ๊กของหลักสูตรโดยตรง หรือฝากข้อมูลผ่านเฟ
ซบุ๊กของสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี และควรน�ำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
5. ผลการวิจัยยังพบอีกว่า สื่อบุคคลก็เป็นสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจ โดยสื่อบุคคลที่มี
อิทธิพลกลุ่มหนึ่ง คือ อาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้นทางวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ควรมีการจัดอบรมหรือประชุมเพื่อ
ชีแ้ จงท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับรายละเอียดของหลักสูตร แนวทางการศึกษาต่อ และการให้คำ� ปรึกษานักศึกษา
ในการศึกษาต่อแต่ละหลักสูตร เพื่อให้คณาจารย์ได้แนะน�ำนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่ออย่างถูกต้องต่อไป
6. จากผลการวิจยั พบว่า ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร เครือ่ งมืออุปกรณ์ และห้องสมุด ส�ำหรับการเรียนการ
สอนเป็นปัจจัยด้านสถาบันและหลักสูตรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ควรมีแผนในการ
ส�ำรวจและพัฒนาปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจจะ
มีการส�ำรวจและแบ่งช่วงระยะเวลาส�ำหรับการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาเฉพาะประเด็นความต้องการและปัจจัยในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญา
แบบต่าง ๆ ที่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ด�ำเนินการอยู่ และจะเปิดด�ำเนินการในอนาคต ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรมีการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อที่จะน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในแต่ระดับให้เหมาะกับผู้เรียนและสอดรับ
กับตลาดแรงงานได้
2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาต่อยอดจากการวิจัยความต้องการและปัจจัยที่ผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา ปริญญาตรีตอ่ โท และปริญญาโท ของนักศึกษาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ โดยอาจเป็นการศึกษาในประเด็นทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร หรือประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตร ภายหลังจากการเปิดด�ำเนินการไปและมีบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้วจ�ำนวนหนึ่ง
3. ควรมีการศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั ว่ามีความต้องการบัณฑิตทีค่ วาม
รู้ ทักษะ และความสามารถอย่างไร หรือศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้
บัณฑิต ผูป้ ระกอบการ หรือศิษย์เก่า เพือ่ น�ำข้อมูลไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
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