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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีความส าคัญ
ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4-6 ของโรงเรียนในจังหวัดสงขลา จ านวน 359 คน ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัย 
สร้างขึ้น ผลการวิจัย .พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากล 
ในระดับอุดมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.02 คะแนน เมื่อพิจารณาแยกย่อย  
แต่ละด้าน .พบว่า .อยู่ ในระดับมากทุกด้าน .กล่าวคือ .ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน .4.05 .คะแนน 
ด้านหลักสูตรการสอนและอาจารย์ผู้สอน .4.10.คะแนน ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ .3.92.
คะแนน และด้านตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ 4.04 คะแนน ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: ความต้องการศึกษาต่อ  ระดับอุดมศึกษา 
 
Abstract 
 This research is a survey research. The objective of the research To study the 
factors Which are crucial to the decision to study music at tertiary level. The sample of 
students in grade 4-6 school in Songkhla province, 359 Data was collected by 
questionnaire created the researchers found. factors critical to the decision to study 
music in class. Higher overall average score of 4.02 points was high considering digest 
each side. Found that, in all aspects, namely the image of the institution 4.05 points on 
the course. Teaching and instructor 4.10 points or 3.92 points, to influence decisions on 
the labor market and occupational and 4.04 points respectively. 
Keywords: Demand to Study, Higher Education   
 
บทน า 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจ านวนหลาย
หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ได้ถูกบรรจุเป็นสาขา
วิชาเอกในระดับอุดมศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปจัดเป็นรูปวิชาเอกต่าง ๆ เช่น วิชาเอกด้านทักษะดนตรี วิชาเอก
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ด้านดนตรีไทย วิชาเอกด้านดนตรีสากล เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสาขาวิชาดนตรีสากลได้รับความนิยมจาก
ผู้เรียนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ขยายการเปิดสอนสาขาวิชา
ดนตรีสากลเพ่ิมขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล .จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่
ผู้ปกครองมีความสนใจที่จะส่งเสริมให้บุตรหลานศึกษาต่อด้านดนตรีสากล นั้นเป็นเพราะว่า ผลการศึกษาทาง
การแพทย์ที่ระบุว่า ดนตรีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการท างานของสมองในหลาย ๆ 
ด้าน สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร ความดันโลหิต การ
ตอบสนองของม่านตา ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการไหลเวียนของเลือด จึงมีการน าดนตรีมา
ประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ เรียกกันว่าดนตรีบ าบัด (ศศิธร พุมดวง, 2548: 
188) ประโยชน์ของดนตรีบ าบัดมีหลายประการ เช่น ช่วยปรับสภาพจิตใจ ให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีมุมมอง
ในเชิงบวก ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล กระตุ้น เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
และความจ า กระตุ้นประสาทสัมผัส การรับรู้ เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะสังคม พัฒนาทักษะการสื่อสาร
และการใช้ภาษา พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ลดความตึงตัว ของกล้ามเนื้อ ลดอาการเจ็บปวดจากสาเหตุ
ต่าง ๆ ปรับลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการบ าบัดรักษาต่างๆ และช่วยเสริมใน
กระบวนการบ าบัดทางจิตเวช ทั้งในด้านการประเมินความรู้สึก สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก การควบคุม
ตนเอง การแก้ปมขัดแย้งต่าง ๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ส่วนความสนใจทางด้านดนตรี
สากลของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนต่างๆ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่โรงเรียน
ส่งเสริมให้มีรายวิชาเรียนหรือการจัดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากลอย่างต่อเนื่องให้กับ
นักเรียน รวมทั้งการจัดการวงดนตรีสากล เช่น วงโยธวาทิต วงสตริงคอมโบ วงโฟล์คซอง ซึ่งจะเป็นสิ่ง
ส าคัญในการสร้างพ้ืนฐานทางด้านดนตรีสากล ท าให้นักเรียนชื่นชอบและมีความต้องการที่จะศึกษาต่อ
ด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา  
 ส าหรับในจังหวัดสงขลามีสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรดนตรีสากล 3 สถาบัน คือ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เปิดสอนหลักสูตรดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดสอนหลักสูตรดนตรี
สมัยนิยม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดังนั้นท าให้เห็นได้ว่าในจังหวัดสงขลามีการแข่งขันกันสูงใน
การรับนักศึกษาใหม่เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรด้านดนตรีสากล ด้วยเหตุนี้แต่ละสถาบันจึงได้ก าหนด
หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่โดดเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจในการศึกษาต่อที่แตกต่าง
กัน แต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่จะเลือกเรียนทางด้านดนตรีสากลมากนัก เพราะนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา มีค่านิยมในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้าน
ดนตรีสากลระดับประเทศในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาจึงลดลงตามล าดับ  อย่างเช่น
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในสาขาวิชาดนตรีสากลในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3 ปีย้อนหลัง พบว่า มีอัตรา
การลดลงเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี ดังเหตุที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงความ
สนใจและความต้องการที่จะศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตจังหวัดสงขลา ซึ่งผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์
ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรดนตรีสากล การพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ตอบสนองความต้องการและสามารถดึงดูดใจให้นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนต่อด้านดนตรีสากลใน
สถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา  
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี 

ในลักษณะของวิชาเอกต่าง ๆ กัน เช่น วิชาเอกด้านทักษะดนตรี วิชาเอกด้านดนตรีไทย วิชาด้านดนตรี
สากล เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสาขาวิชาดนตรีสากลได้รับความนิยมจากผู้เรียนมากขึ้น  ดังจะเห็นได้จากการที่
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ขยายการเปิดสอนสาขาวิชาดนตรีสากลเพ่ิมขึ้น เช่น มหาวิทยาลัย 
มหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น ซึ่งแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีทั้งส่วนที่
เหมื อนหรื อใกล้ เคี ยงกันและในส่ วนที่ แตกต่ างกัน ซึ่ งผู้ วิ จั ย ได้ รวบรวมหลั กสู ตรด้ านดนตรี 
ในสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ไว้ดังนี้คือ 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็มคือ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสมัยนิยม) 
ชื่อย่อคือ ศศ.บ. (ดนตรีสมัยนิยม) โดยมีวิชาเอก คือปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก  การประพันธ์เพลง ดุริยนิพนธ์ 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต รูปแบบของหลักสูตร เป็นแบบ หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาษาท่ีใช้สอนคือ ภาษาไทย   

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สังกัดคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม คือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล) ชื่อย่อคือ 
ศป.บ. (ดนตรีสากล) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปีภาษาท่ีใช้สอนคือภาษาไทย 

3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็มคือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางค
ศาสตร์สากล) ชื่อย่อคือ ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาษาท่ีใช้สอนคือ ภาษาไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร     
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุล
กันยา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ และ
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) รวมจ านวน 5,711 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง     
  ผู้วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้คือ  
 1) ท าการเลือกโรงเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนจากอ าเภอเมือง จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศทักษิณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  และโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) และตัวแทนจาก
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อ าเภอหาดใหญ่จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เหตุผลที่เลือกโรงเรียนดังกล่าวเพราะว่ามีชื่อเสียงทางด้านดนตรีจากการ
ได้รับรางวัลในการประกวดดนตรีระดับภูมิภาคหรือระดับชาติและการแสดงดนตรีต่อสาธารณชนตาม
สถานที่ต่างๆ       
 2) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejice&Morgan (1977) เมื่อประชากรเท่ากับ 
5,711 คน จะได้กลุ่มตัวอย่าง 359 คน   
  3) ก าหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
ทักษิณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียน เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)   
 4) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละโรงเรียนโดยวิธีก าหนดโควตา ตามสัดส่วนของ
ประชากร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

โรงเรียน จ านวนประชากร 
 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

1.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1,568 100 
2.โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา 985 62 
3.โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 870 54 
4.โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ 847 53 
5.โรงเรียนมหาวชิราวุธ   1,204 75 
6.โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)   237 15 

รวม 5,711 359 
 
 5) ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายในการเลือกห้องเรียน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของแต่ละโรงเรียน 
ท าให้ได้ห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 2 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 
ห้องเรียน  
  6) ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละห้องเรียนโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญให้ได้ตามจ านวนที่
ก าหนด 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล    
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 
4 ตอน ดังนี้คือ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย และการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านดนตรีขณะเรียนหนังสือ เป็นค าถามปลายปิดชนิด
ตรวจสอบรายการ (Check-List)   
      ตอนที่ 2  ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา  
เป็นค าถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ   
  ผู้วิจัยได้ท าการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
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  1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยวัดจาก 
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม ( Index of Consistency : IC) (อรพินทร์  
ชูชม, 2545) ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญและมีความเข้าใจ
เป็นอย่างดีในเนื้อหาของสิ่งที่ต้องการจะเก็บข้อมูล แล้วน าข้อค าถามที่มีค่า IC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มา
สร้างแบบสอบถาม ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน 
  2. น าแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด มาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) โดยการวิเคราะห์ค่า Item-Total Correlation แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า Item-Total 
Correlation มากกว่าหรือเท่ากับ 0.20 มาสร้างแบบสอบถามส าหรับใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง
ต่อไป และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น .(Reliability).ของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค  
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปดังนี้คือ 

1) ผู้วิจัยจัดท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากการท าแบบสอบถามถึงผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง 6 
โรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  2) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลในวันเวลาที่ได้ตกลงไว้กับทางโรงเรียน  
  3) หลังจากนั้นก็ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพ่ือน า
แบบสอบถามไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลตามล าดับ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้คือ    
 1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับ
รายงานปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลใน
ระดับอุดมศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ทัศนคติต่อวิชาชีพดนตรี  และความ
คิดเห็นต่อการเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา 
  2. สถิติ Chi-Square ส าหรับทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  
ตามสมมติฐานการวิจัย  

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการเก็บข้อมูลเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ทั้งสิ้น 359 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ที่มีหลักสูตรการสอนด้านดนตรี ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย 100  คน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 62 คน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
54 คน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 53 คน โรงเรียนมหาวชิราวุธ 75 คน และโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อ
มนนอก) 15 คนข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดง ตามตาราง 1 
 

ตาราง  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 180 50.14 
หญิง 179 49.86 

ระดับชั้น   
มัธยมศึกษาปีที่ 4  72 20.06 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  128 35.65 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  159 44.29 

สาขาวิชา   
วิทย์-คณิต 142 40.57 
ศิลป์-คณิต 49 14.00 
ศิลป์-ภาษา 88 25.14 
ศิลป์-สังคม 27 7.71 
อ่ืนๆ 44 12.57 

เกรดเฉลี่ย   
ไม่เกิน 2.00 17 6.23 

    2.01 - 3.00 135 49.45 
    3.01 - 4.00 121 44.32 
การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านดนตรีขณะเรียน
หนังสือ 

  

ไม่มี 91 27.41 
เป็นสมาชิกของชมรม/วงดนตรี 172 51.81 
เป็นศิลปินเดี่ยวรักการร้องเพลงหรือเล่นดนตรี 53 15.96 
เป็นนักร้องให้กับวงดนตรี 5 1.51 
อ่ืนๆ 11 3.31 

รวม 359 100.00 
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 จากตาราง 1 แสดง ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
ใกล้เคียงกันระหว่างเพศชายและหญิง กล่าวคือ เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.14 ก าลังศึกษาในระดับ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด ร้อยละ 44.29 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 น้อยที่สุด ร้อยละ 20.06 เรียน
สาขาวิชา วิทย์-คณิต มากที่สุด ร้อยละ 40.57 สาขาวิชาศิลป์-สังคม น้อยที่สุด ร้อยละ 7.71 มีเกรดเฉลี่ย 
2.01 - 3.00 มากท่ีสุด ร้อยละ 49.45 ส่วนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่เกิน 2.00 มีเพียง ร้อยละ 6.23 ส่วนการมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมด้านดนตรีขณะเรียนหนังสือ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของชมรม/วงดนตรี มาก
ทีสุ่ด ร้อยละ 51.81 รองลงมา ไม่มีส่วนร่วม ร้อยละ 27.41 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา 
 
ตาราง 2 ความคิดเห็นต่อการเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา   

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
เมื่อท่านศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านจะศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่ 

  

   ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรัฐบาลใกล้บ้าน 120 35.19 
   ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเปิด 63 18.48 
  ยังไม่ตัดสินใจ 53 15.54 
  ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรัฐบาลในส่วนกลาง 33 9.68 
  ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเอกชนในส่วนกลาง 31 9.09 
  ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเอกชนใกล้บ้าน 21 6.16 
  ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 14 4.11 
  ไม่ศึกษาต่อ 6 1.76 
ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา
ของท่านได้ในระดับใด 

  

   สนับสนุนได้เต็มท่ีทุกมหาวิทยาลัย 267 75.85 
   สนับสนุนได้เฉพาะมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 30 8.52 
   สนับสนุนได้เฉพาะมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 29 8.24 
   ไม่สามารถสนับสนุนได้เท่าที่ควร 22 6.25 
  ไม่สามารถสนับสนุนได้เลย 4 1.14 
รูปแบบการสนับสนุนของผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

  

   ให้อิสระเต็มที่ 199 55.43 
   ให้ค าแนะน าแต่ไม่บังคับ 142 39.55 
   ชี้น ากึ่งบังคับ 18 5.01 
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ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
   ไม่มีปัญหา 166 47.16 
   มีปัญหาเล็กน้อย 130 36.93 
   มีปัญหาปานกลาง 50 14.20 
   มีปัญหามาก 6 1.70 
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลใน
ระดับอุดมศึกษา 

  

   ศึกษาต่อด้านดนตรีสากล 213 70.07 
    ไม่ศึกษาต่อด้านดนตรีสากล 16 5.26 
   ยังไม่ตัดสินใจ 75 24.67 
ท่านคิดว่าจะเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา
อย่างไร 

  

   เลือกมหาวิทยาลัยรัฐบาลใกล้บ้าน 81 26.64 
  ยังไม่ตัดสินใจ 75 24.67 
  เลือกมหาวิทยาลัยรัฐบาลส่วนกลาง 42 13.82 
  เลือกยังไม่เลือกมหาวิทยาลัย 36 11.84 
  เลือกมหาวิทยาลัยเอกชนใกล้บ้าน 34 11.18 
  เลือกมหาวิทยาลัยเอกชนส่วนกลาง 20 6.58 
  ไม่เลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากล 16 5.26 
หลักสูตรด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
สามล าดับแรกที่ท่านนึกถึง 

  

   มหาวิทยาลัยมหิดล 156 19.26 
   มหาวิทยาลัยทักษิณ 132 16.30 
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 119 14.69 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 12.47 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 91 11.23 
   มหาวิทยาลัยรังสิต 58 7.16 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 50 6.17 
   มหาวิทยาลัยอื่นๆ 103 12.71 
ท่านทราบมาก่อนหรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีการเปิด
สอนหลักสูตรทางด้านดนตรีสากล 

  

    ไม่ทราบมาก่อน 230 68.86 
   ทราบมาก่อน  104 31.14 
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ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ท่านคิดอย่างไรกับการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรดนตรีสากลที่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

  

   มีความสนใจจะสมัครเรียนแต่ขอศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมก่อน 174 52.41 
   มีความสนใจและจะสมัครเรียนทันทีท่ีมีการเปิดรับสมัคร 67 20.18 
   มีความสนใจและจะสมัครเรียนถ้าหากว่าเอ็นทรานส์ไม่ติด 55 16.57 
  ไม่มีความสนใจจะสมัครเรียน 36 10.84 
ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาแนะแนวหลักสูตร
ด้านดนตรีสากลที่โรงเรียนของท่านหรือไม่ 

  

   ต้องการและจะเข้ารับฟังแน่นอน 220 68.11 
   ต้องการแต่อาจจะไม่ได้เข้ารับฟัง 86 26.63 
   ไม่ต้องการ 17 5.26 
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรดนตรีสากลของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในปัจจุบัน 

  

   มีความท่ัวถึงและเพียงพอต่อการรับรู้อยู่แล้ว 84 26.01 
   มีน้อยและควรปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม 239 73.99 

 
  จากตาราง 2 แสดงความคิดเห็นต่อการเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา พบว่า  
 1) ความต้องการเรื่องศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พบว่า นักเรียนต้องการศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยรัฐบาลใกล้บ้าน มากที่สุด ร้อยละ 35.19 รองลงมา คือ ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ
18.48 และยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 15.54 ตามล าดับ ส่วนนักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ มีน้อยน้อยที่สุด 
ร้อยละ 1.76   
 2) ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้เต็มที่ทุกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
75.85 ผู้ปกครองที่ไม่สามารถสนับสนุนได้เลย มีเพียงร้อยละ 1.14 รูปแบบการสนับสนุนของผู้ปกครองใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา แบบให้อิสระเต็มที่ มากที่สุด ร้อยละ 55.43 ส าหรับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
ส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่าผู้ปกครองไม่มีปัญหา ร้อยละ 47.16 รองลงมา มีปัญหา
เล็กน้อย ร้อยละ 36.93 
 3) การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา พบว่า นักเรียนคิดว่า 
จะศึกษาต่อด้านดนตรีสากล มากที่สุด ร้อยละ 70.07 ไม่ศึกษาต่อด้านดนตรีสากล ร้อยละ 5.26     
ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 24.67 ส่วนวิธีการเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา 
พบว่า นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยรัฐบาลใกล้บ้าน มากที่สุด ร้อยละ 26.64 รองลงมา ยังไม่ตัดสินใจ 
ร้อยละ 24.67 และเลือกมหาวิทยาลัยรัฐบาลส่วนกลาง ร้อยละ 13.82 ตามล าดับ ส าหรับหลักสูตรด้าน
ดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสามล าดับแรกที่นักเรียนนึกถึง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มากที่สุด ร้อยละ 19.26  รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 16.30 และ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ร้อยละ 14.69 ตามล าดับ   
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  4) การรับรู้ถึงการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านดนตรีสากลของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  พบว่า 
นักเรียนที่ไม่ทราบมาก่อนว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านดนตรีสากลมีถึง 
ร้อยละ 68.86 ส่วนความคิดเห็นต่อกับการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรดนตรีสากลที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
พบว่า นักเรียนมีความสนใจจะสมัครเรียน แต่ขอศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมก่อน มากที่สุด ร้อยละ52.41 
รองลงมา มีความสนใจและจะสมัครเรียนทันทีที่มีการเปิดรับสมัคร ร้อยละ 20.18  ส่วนที่ไม่มีความสนใจ
จะสมัครเรียน ร้อยละ 10.84 ส าหรับประเด็นเกี่ยวกับความต้องการให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาแนะแนว
หลักสูตรด้านดนตรีสากลที่โรงเรียน พบว่า นักเรียนมีความต้องการและจะเข้ารับฟังแน่นอน มากที่สุด 
ร้อยละ 68.11 นอกจากนั้น นักเรียนเห็นว่า การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรดนตรีสากลของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในปัจจุบันมีน้อยและควรปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม ร้อยละ 73.99 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  นักเรียนที่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ 
 เพศชาย ร้อยละ 50.14 ก าลังศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด ร้อยละ 44.29 ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 น้อยที่สุด ร้อยละ 20.06 เรียนสาขาวิชา วิทย์-คณิต มากที่สุด ร้อยละ 40.57 สาขาวิชา
ศิลป์-สังคม น้อยที่สุด ร้อยละ 7.71 มีเกรดเฉลี่ย 2.01 - 3.00 มากที่สุด ร้อยละ 49.45 ส่วนที่มีเกรดเฉลี่ย
ไม่เกิน 2.00 มีเพียง ร้อยละ 6.23 ส่วนการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านดนตรีขณะเรียนหนังสือ พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของชมรม/วงดนตรี มากที่สุด ร้อยละ 51.81 รองลงมา ไม่มีส่วนร่วม ร้อยละ 27.41 

2. ความคิดเห็นต่อการเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา   
  1) ความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พบว่า นักเรียนต้องการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล
ใกล้บ้าน มากที่สุด ร้อยละ 35.19 รองลงมา คือ ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเปิด ร้อยละ18.48 และยังไม่
ตัดสินใจ ร้อยละ 15.54 ตามล าดับ ส่วนนักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ มีน้อยที่สุด ร้อยละ 1.76   
 2) ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้เต็มที่ทุกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
75.85 ผู้ปกครองที่ไม่สามารถสนับสนุนได้เลย มีเพียง ร้อยละ 1.14 รูปแบบการสนับสนุนของผู้ปกครองใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา แบบให้อิสระเต็มที่ มากที่สุด ร้อยละ 55.43 ส าหรับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
ส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า ผู้ปกครองไม่มีปัญหา ร้อยละ 47.16 รองลงมา มีปัญหา
เล็กน้อย ร้อยละ 36.93 
  3) การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา พบว่า นักเรียน คิดว่าจะ 
ศึกษาต่อด้านดนตรีสากล มากที่สุด ร้อยละ 70.07 ไม่ศึกษาต่อด้านดนตรีสากล ร้อยละ 5.26 ส่วนผู้ที่ยังไม่
ตัดสินใจ มี ร้อยละ 24.67  วิธีการเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา พบว่า นักเรียนเลือก
มหาวิทยาลัยรัฐบาลใกล้บ้าน มากที่สุด ร้อยละ 26.64 รองลงมา ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 24.67 และเลือก
มหาวิทยาลัยรัฐบาลส่วนกลาง ร้อยละ 13.82 ตามล าดับ ส าหรับหลักสูตรด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสามล าดับแรกที่นักเรียนนึกถึง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มากที่สุด ร้อยละ 19.26  
รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 16.30 และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร้อยละ 14.69 ตามล าดับ   
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  4) การรับรู้ถึงการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านดนตรีสากลของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่ า 
นักเรียนที่ไม่ทราบมาก่อนว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านดนตรีสากล มีถึง  
ร้อยละ 68.86 ส่วนความคิดเห็นต่อกับการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรดนตรีสากลที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
พบว่า นักเรียนมีความสนใจจะสมัครเรียน แต่ขอศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมก่อน มากที่สุดร้อยละ52.41 
รองลงมา มีความสนใจและจะสมัครเรียนทันทีที่มีการเปิดรับสมัคร ร้อยละ 20.18 ส่วนที่ไม่มีความสนใจ
จะสมัครเรียน ร้อยละ 10.84 ส าหรับประเด็นเกี่ยวกับความต้องการให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาแนะแนว
หลักสูตรด้านดนตรีสากลที่โรงเรียน พบว่า นักเรียนมีความต้องการและจะเข้ารับฟังแน่นอน มากที่สุด 
ร้อยละ 68.11 นอกจากนั้น นักเรียน เห็นว่า การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรดนตรีสากลของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในปัจจุบัน มีความท่ัวถึงและเพียงพอต่อการรับรู้อยู่แล้ว ร้อยละ 
73.99 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้าน
ดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของสถาบัน หลักสูตรการสอนและอาจารย์
ผู้สอน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกย่อยแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เช่นเดียวกัน จะเห็นว่าการที่
นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษานั้น นักเรียนได้ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยด้านต่างๆ ในระดับมาก ซึ่งแยกปัจจัยออกเป็น สองประเภท คือ ปัจจัยภายในของสถาบันที่นักเรียน
จะเข้าศึกษา ได้แก่ภาพลักษณ์ของสถาบัน และหลักสูตรการสอนและอาจารย์ผู้สอน กับปัจจัยภายนอก
สถาบันการศึกษา ได้แก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ ซึ่ง
อธิบายได้ว่าก่อนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษานั้น นักเรียนได้ให้
ความส าคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ขั้นตอนก่อนเข้าศึกษา ขณะก าลังศึกษา และ หลังจบการศึกษา
ออกไปแล้ว ซึ่งเมื่อเทียบกับผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนให้ความส าคัญกับปัจจัยภายนอกสถาบัน
สูงขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากผลการศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่
ทราบมาก่อนว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านดนตรีสากล และ นักเรียนมีความ
สนใจจะสมัครเรียน แต่ขอศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมก่อน ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับหลักสูตรให้ครอบคลุมช่องทางการรับรู้ของนักเรียนเป้าหมายมากขึ้น  
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