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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย 
หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพส่วนบุคคล 
สถานภาพทางสังคม ชั้นปี และสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 92 รูป/คน ที่ได้มาจากการสุ่ม 
แบบชั้นภูมิ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งเท่ากับ 0.89  

ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และด้านชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านสาขาวิชา ด้านอายุ ด้านสถานภาพส่วนบุคคลและด้านสถานภาพทางสังคม ที่ต่างกัน ท าให้มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี  ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ การเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
Abstract  
 This research had objective for comparison in Factors affecting decision-making in 
undergraduate study of students Faculty of Buddhism in Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University Songkhla Provincial Academic Resources Center. The populations are 111 
students and the samples are 92 students of the Faculty of Buddhism Mahachulalongkornrajavidyalaya 
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University Songkhla Academic Resources Center in academic Year 2018 on stratified 
random sampling. The Research tools Is a questionnaire which had reliability was in 0.89.  
 The results of the study revealed that students with gender personal factors And 
the year sides are different There are opinions on factors affecting the decision to   
further study in the bachelor degree program of students of the Faculty of Buddhism 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The academic resources of Songkhla province 
are different except Personal factors in the field of study, age; personal status and 
different social status made the opinions on factors affecting the decision to study in the 
bachelor degree program of students of the Faculty of Buddhism Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University Academic resources of Songkhla Province are not different. 
Keywords: Decision, Enter to Study, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
 
บทน า 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เน้นการพัฒนาความสามารถที่ยั่งยืนของผู้เรียนในการหา
ความรู้ใหม่ตลอดชีวิต รวมทั้งเน้นการสร้างความสามารถซึ่งจะเป็นประโยชน์  ในการด ารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของสังคม ที่ประสงค์ให้สถาบันการศึกษา เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน ที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป ทั้งในบทบาทในการชี้น า การร่วมมือพัฒนาและ
การพ่ึงพาอาศัยกัน  
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2559) กล่าวว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก 
รวมถึงประเทศไทย มีความพยายามในการพัฒนาและปรับตัวเพ่ือรองรับกับสภาพ การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น 
โดยการเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวให้สอดรับกับแนวโน้มอนาคต เพ่ือเป็นกรอบในการปรับทิศทางพัฒนา
อุดมศึกษามีทรัพยากรที่จ ากัดทั้งผู้เรียนที่มีความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้เรียน มีโอกาสเลือก
สถาบันอุดมศึกษาได้มากขึน้ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างพยายามพัฒนาตนเอง ให้แข่งขันได้ ด้วยเหตุนี้
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องค้นหา เอกลักษณ์เฉพาะที่ถนัด เพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อของ
ผู้เรียน 

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงเป็นเรื่องส าคัญมาก เนื่องจากส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศ และการตัดสินใจเลือกศึกษาสถาบันใด ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต ดังนั้นการเลือกศึกษา ต้องท าอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผู้ศึกษาต่อได้รับความรู้ในเรื่องที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซึ่งสิทธิ ชัยมณี (2559) กล่าวว่า การเลือกศึกษาต่อที่ตรงกับความต้องการและความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน มีความส าคัญอย่างมาก เพราะหลังจากจบการศึกษาแล้ว ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา
ประกอบอาชีพตามที่ตนถนัด ดังนั้นการตัดสินใจเลือกอาชีพ จึงมีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อ โดย
ธันยากร ช่วยทุกข์เพ่ือน (2559) และไกรสิงห์ สุดสงวน (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
เรียนในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน มีความสอดคล้องกันตรงที่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ มีหลาย
ประการ อาทิ ปัจจัยในด้านชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน 
ปัจจัยด้านสวัสดิการและการบริการ ปัจจัยด้าน ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพหรือการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นเมื่อจบปริญญาตรีแล้ว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2562) ระบุว่าสถาบัน 
อุดมศึกษาในประเทศไทยมีหลายประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  มหาวิทยาลัยของรัฐ  และ
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มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งรวมกันได้ 156 แห่ง โดยประเภทของสถาบันอาจเป็นเงื่อนไขให้ต้องตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อ หรือมีเงื่อนไขปัจจัยอ่ืน เช่น ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเนื้อหาของหลักสูตร สถานที่ตั้งของ
สถาบัน สถาบันการศึกษา คุณภาพของครูอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ โสภิน ปิยชาติ (2561) ระบุว่า ปัจจัย
เงื่อนไขเป็นเรื่องของคุณค่า และเป้าหมาย ที่เป็นแนวคิดส าคัญ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของแรงจูงใจ และเป็น
เงื่อนไขผลักดันให้การเกิดการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ก็มีความส าคัญ ซึ่งตรงกับ ณ ตา ทับทิมจริญ (2559) 
ที่ระบุแนวคิดของคอตเลอร์ และฟอกซ์ (Kotler & Fox, 1995) ในประเด็นนี้ไว้ว่า ทัศนคติที่มีต่อสถาบัน 
หรือหลักสูตร เป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ และ เชื่อว่า ปัจจัยทางการตลาดจะ
เป็นปัจจัยส าคัญที่มหาวิทยาลัย จะน ามาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อประโยชน์ของสถาบันใน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) เพ่ือประเมินสถานการณ์เพ่ือให้การด าเนินการ เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมาย 2) เพ่ือปรับปรุง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและตลาดของสถาบันการศึกษา 3) เพ่ือความสนใจ ที่หลากหลายให้กับผู้รับ 
บริการ ผู้สนใจและผู้ให้การสนับสนุน และ 4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในกิจกรรมการตลาด จะเห็นได้ว่าปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา มีความหลากหลาย และปัจจัยด้านตัวสถาบันเอง ก็มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยงานวิจัยของพระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (2557) ระบุว่า มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ที่มีการจัดการศึกษาและด าเนินการ
จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์
สมัยใหม่ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และความร่วมมืออันดี
ระหว่างพระพุทธศาสนาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้ อย่างสมดุลและสันติสุข จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและแนวโน้มในการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาที่ผ่านมา ระบุว่า ประชากรวัย 18-24 ปี มีความสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ลดลง คล้ายคลึงกันในทุกสถาบัน รวมถึงที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ 
จังหวัดสงขลา ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศาสนา 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ส าหรับพระภิกษุสงฆ์) และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ส าหรับฆราวาส)  ได้รับ
ผลกระทบจากจ านวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อด้วยเช่นกัน (ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2561)   
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจท าการศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ในหลักสูตรปริญญาตรีของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
พัฒนาสถาบัน และก าหนดกลยุทธ์ในการขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญา
ตรี คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา ในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรปริญญาตรี ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทย
บริการ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา 
นพดล ดีอ่วม (2543) ศิริวรรณ สุวินท์ (2548) และสิงโต เพ็ชรไพโรจน์ (2548) ได้ให้ความเห็น

เกี่ยวกับการตัดสินใจศึกษาต่อ ว่า การตัดสินใจ ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาต่าง ๆ โดยเข้ารับการศึกษา 
ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือของ เอกชน โดยมีเหตุผลในการได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นมีประสบการณ์สูงขึ้น 
ผ่านการคิด พิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล และผู้เรียนได้ประเมินทางเลือกที่ตรงกับความรู้สึกของผู้
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ   

ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา 
สรุปได้ดังนี้ (อมราพร ปวะบุตร, ปพฤกษ์อุตสาหะวาณิชกิจ และ จิระทัศน์ชิดทรงสวัสดิ์, 2550; ทองคูณ 
หงส์พันธุ์, 2542; ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545; กัญญา ศิริสกุล และคณะ, 2552;  

1. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน เนื่องจากภาพลักษณ์ เป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อการเกิด
ความรู้สึก ต่อองค์การ อันเป็นความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการยอมรับ  

2. ปัจจัยด้านหลักสูตร ถือว่า หลักสูตรเป็นเสมือนหัวใจส าคัญในการเรียนการสอน เพราะหลักสูตร 
เป็นแนวทางหรือกรอบในการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะ  

3. ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ถือว่าผู้สอน มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนของผู้เรียนด้วย    
4. ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียน 

เนื่องจากการที่มีสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนั้น จะเป็นส่วนสนับสนุนให้กระบวนการในการเรียนการสอน  
มีประสิทธิภาพ 

5. ปัจจัยด้านสวัสดิการและการบริการ เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี ความสุข และ
เกิดการพัฒนาหลายด้าน โดยสวัสดิการและการบริการของสถาบันทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ศูนย์
ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์กีฬา ศูนย์อาหาร หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา  ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
ทีท่ าการไปรษณีย์บริการยานพาหนะ เป็นต้น 

6. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างองค์การกับ
กลุ่มเป้าหมาย หากมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ท าผู้ที่จะก าลังตัดสินใจเข้าศึกษาต่อตัดสินใจเข้าศึกษาต่อได้
รวดเร็วขึ้น 

7. ปัจจัยด้านค่านิยมของนักศึกษาและผู้ปกครอง ถือว่า เป็นความเชื่อ ที่มีต่อบุคคลและสถาบัน 
กลายเป็นเครื่องมือในการช่วยก าหนดทิศทางการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพหรือ
สถาบันการศึกษา 

สรุปได้ว่า ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานั้นมีหลากหลาย คือ 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ หรือ ด้านของค่านิยมของนักศึกษาและผู้ปกครอง ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาหลายประการ ซึ่งมีผลต่อผู้สนใจเข้าศึกษาต่อที่ควรได้รับการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2562) ชื่อย่อ มจร. คือ สถาบันการศึกษาพระพุทธ 

ศาสนาชั้นสูงในรูปแบบมหาวิทยาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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เจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือถวายแด่คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนด้านพุทธ
ศาสตร์เป็นสาขาแรก แล้วต่อมาได้ขยายการเรียนการสอนไปยังสาขาวิชาอ่ืน ๆ คล้ายกับรูปแบบการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษที่เริ่มต้นจากสาขาด้าน
ศาสนา แล้วขยายไปยังสาขาอ่ืนอีกมายมาย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสู งยุคแรกแห่งหนึ่ง 
ของไทย (ในปี 2562 มจร. ได้มีอายุครบ 132 ปี) ถือก าเนิดจาก "มหาธาตุวิทยาลัย" ที่พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นภายในวัดมหาธาตุ ฯ เมื่อปี 2430 โดย
เริ่มท าการสอนตั้งแต่ปี 2432 ต่อมาได้พระราชทานนามใหม่ว่า "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เมื่อคราว
ทรงสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน์ราช  
 การด าเนินงานของวิทยาลัยได้เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อ ปี 2490 โดยพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺต
เถร) และมีการด าเนินงานมาตามล าดับจนได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในปี 2540
ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2540 โดยอธิการบดีรูป
ปัจจุบัน คือ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ศาสตราจารย์, ดร. 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(2562) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีบทบาทโดดเด่นในการ
ส่งเสริมการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยศูนย์กลางการศึกษา
ด้านพุทธศาสตร์ที่ส าคัญของคณะสงฆ์ไทย มีการจัดตั้งวิทยาเขต , วิทยาลัยสงฆ์, ศูนย์วิทยบริการและ
ห้องเรียน กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  
 ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน 4 คณะ ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตจนถึง
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 33 สาขาวิชา นอกจากนี้ 
ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการวิจัยในด้านพุทธศาสตร์ประยุกต์ด้วย 
 ในส่วนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(ส าหรับพระภิกษุสงฆ์) และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ส าหรับฆราวาส) เพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นทางเลือกทางการศึกษาหนึ่งในการศึกษา ก่อตั้งโดยคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด
สงขลา ได้จัดท าโครงการขอขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในจังหวัดสงขลา 
โดยตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการ ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสงขลา และการจัดหา
เงินทุนที่จะใช้จ่ายในการจัดตั้ง โดยนิมนต์พระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และคณะ ได้เดินทางไปดูสถานที่ ณ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
อธิการบดีและคณะ เห็นเป็นสถานที่เหมาะสมมากที่สุด มีอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่พัก
กว้างขวาง เจ้าอาวาสให้การสนับสนุน จึงให้ค าปรึกษาคณะผู้ด าเนินการ จัดท าโครงการเสนอต่อ 
กองแผนงาน โดยบรรจุไว้ในแผนงาน ๑ ปี โดยการขยายเป็นห้องเรียน แต่มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัย       
การขยายห้องเรียนจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นการขอเปิด หน่วยวิทยบริการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 วันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๔๘ ตัวแทนของคณะสงฆ์ มีพระเทพวีราภรณ์ พระมหาพล ฐิตาโภ      
พระมหากระจาย อธิปญฺโญ พระมหาพนม กิตฺติปาลี และนายวิรัตน์ กัลยาศิริ  เข้าชี้แจงต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในที่ประชุมรับทราบและเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ สมควรสนับสนุนให้เปิดด าเนินการ 
และมีมติอนุมัติให้เปิดเป็นหน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ ณ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป และให้ด าเนินการได้โดยไม่ต้องรอรับรายงานการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2430
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2490
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
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ประชุม จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเปิดหน่วยวิทยบริการ คณะพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐา-ราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ให้เปิดด าเนินการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป โดยประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๔๘ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร เป็นนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทย-บริการ 

จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 111 รูป/คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง เป็นนิสิตคณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลาปีการศึกษา 2561 จ านวน 
92 รูป/คน ได้มาจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วยตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของนิสิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ -ราชวิทยาลัย 
หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ของนิสิต คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

วิจัย จ านวน 92 ชุด หลังจากนั้นท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วท าการลงรหัส
ข้อมูล ก่อนน าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเปรียบเทียบ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 
ผลการศึกษา 

1. นิสิตที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และด้านชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน  

2. นิสิตที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสาขาวิชา ด้านช่วงอายุ ด้านสถานภาพส่วนบุคคลและด้าน
สถานภาพทางสังคมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ในหลักสูตรปริญญา
ตรี ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา 
ไม่แตกต่างกัน       

    
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของนิสิต
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา จ าแนก 
ตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ว่า นิสิตที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็น



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

435 

 

แตกต่างกัน ส่วนนิสิตที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสาขาวิชา ด้านอายุ ด้านสถานภาพส่วนบุคคลและด้าน
สถานภาพทางสังคม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญา
ตรี ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-วิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา 
ไม่แตกต่างกัน  

อภิปรายผลได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิตที่แตกต่างกัน ด้านเพศและชั้นปี เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา ซึ่งเมื่อท าการวิเคราะห์รายคู่ เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านชั้นปีที่ต่างกัน ยังพบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน แสดงว่า ตัวแปรด้านชั้นปี มีผลต่อความ
คิดเห็นของนิสิตที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อแต่ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิตด้านสาขาวิชา ด้านอายุ 
ด้านสถานภาพส่วนบุคคลและด้านสถานภาพทางสังคม ต่างกัน แต่มีความคิดเห็นไม่ต่างกันเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหา-จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา ก็เป็นสิ่งที่ควรค านึง ว่าเหตุใดปัจจัยส่วน
บุคคลทั้ง 4 ประการนี้ ไม่มีผลท าให้นิสิตมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจัย  
ที่ระบุว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ของมีสิทธิ    
ชัยมณี (2559) และไชโย จันทร์วิน (2557)  
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