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ความตองการเขาศึกษาตอหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขารฐัศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน ของนักเรียนมธัยมปลาย 

ในสังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม  
 

พัชรา จตุรโกมล1 
Patchara Jaturakomol1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการเขาศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ของนักเรียนมัธยมปลายในสังกัดสถานศึกษาในเขต

จังหวัดนครปฐม  เพื่อศึกษาสาขาดานรัฐศาสตรที่นิสิตตองการ พรอมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขา

ศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตรของนักเรียนมัธยมปลายในสังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัด

นครปฐม  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 390 ราย แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคารอยละ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชคาไคสแควร 

ผลการวิจัยพบวา 

(1) กลุมตัวอยาง มีความสนใจเขาศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 

47.9 และไมตองการเขาศึกษาตอในสาขาดังกลาว รอยละ 51.1 โดยสาขาที่เรียนในระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอ

ความสนใจเขาศึกษาตอในสาขารัฐศาสตร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05    (2) กลุมตัวอยางตองการให

มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรดังกลาว คิดเปนรอยละ 84.4   และไมตองการใหเปดหลักสูตรดังกลาวคิดเปนรอยละ 

15.6 โดยเหตุผลที่ตองการใหเปดใน 4  อันดับแรกตามลําดับ  คือ 1. สนใจทางดานรัฐศาสตร 2. มีความหลากหลาย

ในการเลือกเรียน 3. สถานที่ศึกษาใกลบาน 4. เปนประโยชนกับผูที่สนใจทั่วไป  และเห็นวาหากเปดสอนแลวจะมี

ผูสนใจเขาศึกษาในระดับปานกลาง (3) และหากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสนเปดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตรแลว ในกลุมตัวอยางที่สนใจเขาศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

รัฐศาสตร มีความตองการเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ รอยละ 92 และไมตองการรอยละ 8   โดยสาขาที่ตองการใหเปด

หลักสูตรนี้จัดเรียงตามที่มีผูเลือกเปนอันดับที่ 1 จากความตองการมากไปหานอย ไดแก สาขาปกครอง สาขา

ความสัมพันธระหวางประเทศ สาขารัฐประศาสนศาสตร และสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามลําดับ (4) 

โดยมีปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางตองการศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดเรียงลําดับตามที่มีผูเลือกเปนอันดับท่ี 1จากมากไปหานอย คือ 

สาขาตรงกับความตองการศึกษา ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ความสะดวกในการเดินทาง งานมีความหลากหลาย 

ตรงกับความตองการของผูปกครอง เลือกตามเพื่อน  บรรยากาศของมหาวิทยาลัย และอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย 

ตามลําดับ 

                                                 
1 หนวยเรียนรูการบริหารรัฐกิจในภูมิภาคตะวันตก  โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140 

 Public Administration in Western Region Learning Unit, The Project  to Set Up the Department of Social Studies, Faculty of  

 Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kampaengsaen Campus, Nakhon Pathom 73140 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1320 

คําสําคัญ : ความตองการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ 

 

ABSTRACT 
This study was intended to investigate the interest of high – school students located in Nakhon 

Pathom Province to continue their studies in B.A. program in political science at Faculty of  Liberal Arts 

and Science,  Kasetsart University, Kampaengsaen Campus and factors having impacts on decision 

made by these students to pursue their studies in political science program at Faculty of Liberal Arts 

and Science, The data were collected from a sample group of 390 students and were then processed 

by using percentage standard deviation and Chi – square value for hypothesis testing  

The findings of the study were as follows:  

(1) Among the study groups, those being interested in pursuing their studies in political science 

program at Faculty of  Liberal Arts and Science accounted for 47.2 % , while those lacking interest in 

pursuing  such studies accounted for 51.1 %. Furthermore the fields of high – school studies 

significantly affected their decisions.  (2) 84.4% of students wanted the university to offer the political 

science program while only 15.6 % did not want the program. The reasons why they wanted the 

program were : 1) interest in political science, 2) variety of study choices 3) proximity to home, and  4)  

appeal to general interest. The number of students who wanted to study in the major was found to be at 

a moderate level.  (3) From the responses to the prospect of Kasetsart University, Kampaengsaen 

Campus opening the program, the study found that 92% wanted to study in the program, while 8% did 

not.  The fields of studies gaining the most popularity were ปกครอง,  international relations, public 

administration, and social and human studies, respectively. Finally, the factors influencing  the decision 

to be enrolled in the program were (1) the program meeting the students’ needs (2) the reputation of the 

university(3) traveling convenience (4)  variety of courses (5) the program meeting the parents’ needs 

(6) the same choice as their friends (7)  favorable atmosphere of the university, and (8) modern 

educational facilities. 
 
Keywords : The interest to pursue the study in political science program, Faculty of Liberal Arts and Science 

E-mail : papaisud@hotmail.com, faaspcr@ku.ac.th 

 

คํานํา 
     สืบเนื่องมาจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีการ

เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตั้งแตป พ.ศ. 2548 

ซึ่งมีวัตถุประสงคในการผลิตมหาบัณฑิตเพือ่พัฒนาทองถิ่นและรองรับการกระจายอํานาจ ตามนโยบายของรัฐบาล 

แตในปจจบุัน ยังไมมีการเปดสอนหลักสูตรสาขารัฐศาสตรในระดับปริญญาตรี ซึ่งเมื่อพจิารณาถึงทรัพยากร อัน

ไดแก คณาจารย สถานที่ศกึษา ลวนมีความพรอมในการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร  ซึ่งระบบ
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อุดมศึกษาเปนองคกรหนึ่งของสังคม จะตองทาํหนาที่แนบแนนขนานกับความตองการของสงัคม เปนสัญญาณบอก

เหตุอันตรายตอสังคม ชวยพฒันาสังคม ขณะเดียวกันก็เรียนรูจากสังคม 2  ดังนั้นสิ่งที่คณะตางๆที่จะเปดหลักสูตร

ตองคํานึงถึงความตองการของสังคม โดยความตองการของกลุมเปาหมายโดยตรง คือ ความตองการของผูเรียน วา

ตองการเรียนในหลักสูตร สาขาใด  และในทองถิ่นมีความตองการอะไรในปริมาณมากนอยเพียงใด อกีทั้งจากการ

ปฏิรูประบบราชการ จนถึงในปจจบุันการบรหิารงานภาครัฐ ไดนําแนวคิดการบริหารงานตามแนวคิด New Public 

Management หรือ NPM มาใช ซึ่งใหความสําคัญกับความคุมคา และประสิทธิภาพ ดังนั้นการเปดการเรียนการ

สอนหากไมมีผูเรียนถือเปนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดกลไกใหคณะ

ตางๆ ที่มีแผนการรับนิสิตในป พ.ศ. 2550-2554 ตองสํารวจกลุมเปาหมาย เพื่อสะทอนความตองการที่แทจริงตอ

หลักสูตร อันจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลยัในการตัดสินใจที่จะเปดหรือไมเปดหลักสูตรตางๆ เพื่อใหสอดคลอง

กับความตองการของผูเรียน และสังคม  
การศึกษาความตองการเขาศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตรของนักเรียนมัธยมปลาย

ในสังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จะทําใหโครงการจัดตั้งสายสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สามารถนําขอมูลมาใชตัดสินใจและเตรียมความ

พรอมในการเปดหลักสูตรและจัดทําแผนการรับนักศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และความคุมคา

ในการใชทรัพยากรของมหาวทิยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  
 

อุปกรณและวิธีการ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความตองการเขาศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ของนักเรียนมัธยม

ปลายในสังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม  โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ กลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาจังหวัดนครปฐม จํานวน

16,440 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรของ Taro Yamane (สุวิมล ติรกานนท, 2549)          

ณ ระดับความคลาดเคลื่อน .05 สุมตัวอยางโดยวิธีแบบบังเอิญ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 390 คน 

 

เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการสํารวจในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ที่มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. ศึกษา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความตองการเขาศึกษา 

2. ศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. สรางแบบสอบถาม โดยแบงเปน  

                                                 
2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552. รายงานการประชุมสัมมนาปรัชญาการอุดมศึกษาไทย, หนา 6 . 
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ตอนที่ 1  ขอมลูเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความตองการเขาศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยแบงขอคําถามหลักเพื่อตอบ

วัตถุประสงคการวิจัย ดังนี ้

- ความสนใจเขาศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารฐัศาสตร  

- ความตองการใหมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรและเหตุผลที่ตองการใหเปดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร 

- ความตองการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และสาขาที่ตองการใหเปดใน

หลักสูตร 

- ปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางตองการศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

รัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะตอการเปดหลักสูตร และความตองการในหลักสูตรอื่นๆ 

4. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 4 ทานเพื่อหาความตรงของเครื่องมือ 

(Validity) 
 

วิธีรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลครั้งนี้เก็บรวมรวมขอมูลเฉพาะนักเรียนมัธยมปลาย ในสังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัด

นครปฐม ซึ่งผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล และใหนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ในระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2552 จํานวน 450 ชุด ได

กลับคืนมาและมีความสมบูรณ จํานวน 390 ชุด ตามการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

วิธีวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบสมมติฐานดวยคาไควสแควร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 

214 คน คิดเปนรอยละ 54.9  รองมาเปนเพศชาย จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 45.1 สวนใหญศึกษาอยูใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 54.6 รองมาเปนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 110

คน คิดเปนรอยละ 28.2 และ มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 17.2   สวนใหญศึกษาในสาขาวิทย

คณิต จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 60.5 รองมาเปนสาขาศิลปภาษา จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.9 และ

สาขาศิลปคํานวณ จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.6  และหลังจากจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญจะศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 364 คน คิดเปนรอยละ 93.5 รองมา คือ ทํางาน

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.6 และศึกษาตอในสาขาวิชาชีพ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.1 
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 ในการวิจัย ผูวิจัยไดจัดลําดับขอคําถามเพื่อใหไดคําตอบการวิจัย  ตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดผล

การศึกษาดังนี้ 
 

1. ความสนใจเขาศึกษาตอหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร  
กลุมตัวอยางสวนใหญไมสนใจเขาศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร  จํานวน 203 คน 

คิดเปนรอยละ 52.1 และสนใจเขาศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร จํานวน 187 คน คิดเปน

รอยละ 47.9   ผูวิจัยไดทําการศึกษาตอไปเพราะเหตุใดกลุมตัวอยางจึงไมสนใจศึกษา  

สมมติฐาน  : สาขาที่เรียนในระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอความสนใจเขาศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขารัฐศาสตร 

 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางสาขาที่เรียน กับ ความสนใจเขาศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา 

 รัฐศาสตร 
                                                      n = 390 

ความสนใจตอหลักสูตร  
สนใจ ไมสนใจ 

รวม 

วิทยคณิต 94 (39.83%) 142(60.17%) 236(60.51%) 

ศิลปคํานวณ 32(56.14%) 25(43.86%) 57(14.62%) 

ศิลปภาษา 61(62.89%) 36(37.11%) 97(24.87%) 
สาขาที่เรียน 

ผลรวม 187(47.95%) 203(52.05%) 390 (100%) 

                         Significance = 0.000 

เมื่อทดสอบดวยคาไควสแควร สาขาที่เรียนในระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอความสนใจเขาศึกษาตอ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมตัวอยางที่เปน

นักเรียนมัธยม สายวิทยคณิต มีจํานวนที่ไมมีความสนใจมากกวามีความสนใจตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขารัฐศาสตร ในขณะที่นักเรียนมัธยม สายศิลปภาษา และศิลปคํานวนมีจํานวนความสนใจมากกวาไมสนใจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร 

  

2. ความตองการใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปดหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขารัฐศาสตร และเหตุผลที่ตองการใหเปดหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขารฐัศาสตร  

 
ตารางที่ 2  ความตองการใหเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร 

                                                      n  = 390 

ความตองการใหมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรฯ จํานวน รอยละ 

ตองการใหเปด    329 84.4 

ไมตองการใหเปด 61 15.6 
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จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 84.4 ตองการให

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร มีเพียง 61 คน 

คิดเปนรอยละ 15.6 ไมตองการใหเปดหลักสูตรดังกลาว และจากคําถามปลายเปดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นถึง

สาเหตุที่ตองการใหเปด ใหเหตุผลตามความถี่ 4 อันดับแรก ตามลําดับ คือ 1. สนใจทางดานรัฐศาสตร  2. มีความ

หลากหลายในการเลือกเรียน 3. สถานที่ศึกษาใกลบาน 4. เปนประโยชนกับผูที่สนใจทั่วไป 

 

ตารางที่ 3  ความคิดเห็นตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร  

                                          n  = 390 

ความคิดเห็นตอหลักสูตรวาจะมีผูสนใจเขาศึกษาหรือไม ถามีการเปดหลักสูตร 

  จํานวน รอยละ 

 ไมมี 5 1.3 

 มีนอย 29 7.4 

 มีปานกลาง 212 54.4 

 มีมาก 144 36.9 

X = 3.27  SD =  .651   

แปลคา 1-1.75 ไมมี, 1.76 -2.50 มีนอย, 2.51 – 3.25 มีปานกลาง, 3.26- 4.00 มีมาก 
 

    จากตาราง กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร เกษตรศาสตร 

กําแพงแสน หากมีการเปดสอน จะมีผูสนใจเขาศึกษาในระดับปานกลาง 

 
3. ความตองการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน และสาขาที่ตองการใหเปดในหลักสูตร 
 

ตารางที่ 4 ความตองการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 วิทยาเขตกําแพงแสน 
  n = 187 

ความตองการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

จํานวน รอยละ 

  ตองการ    172 92 

  ไมตองการ  15 8 

 

กลุมตัวอยางสวนใหญ ที่ตอบวาสนใจเขาศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขารัฐศาสตร  (ดูขอ1)    

มีความตองการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 92 โดยสาขาที่ตองการใหเปดในหลักสูตรจัดเรียงตามที่มีผูเลือกเปน

อันดับที่ 1 มากที่สุด จากความตองการมากไปนอย ไดแก สาขาปกครอง สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ สาขา

รัฐประศาสนศาสตร และสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามลําดับ 
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4. ปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางตองการศึกษาตอในหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร ของ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (ตามลําดับที่มีผูเลือกมากที่สุดเปน
อันดับ 1)                       

 

ลําดับที่  

1 สาขาตรงกับความตองการกับอาชีพในอนาคต 

2 ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย  

3 ความสะดวกในการเดินทาง 

4 งานมีความหลากหลาย 

5 ความตองการของผูปกครอง 

6 เลือกตามเพื่อน 

7 บรรยากาศของมหาวิทยาลัย 

7 อุปกรณการเรียนที่ทันสมัย 
 

ปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหกลุมตัวอยางตองการศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร 

ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดเรียงลําดับตามที่มีผูเลือกเปนอันดับที่ 1 มาก

ที่สุด จากมากไปนอย คือ สาขาตรงกับความตองการศึกษา ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ความสะดวกในการเดินทาง 

งานมีความหลากหลาย ตรงกับความตองการของผูปกครอง เลือกตามเพื่อน บรรยากาศของมหาวิทยาลัย และ

อุปกรณการเรียนที่ทันสมัย ตามลําดับ 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยคณิต และ

หลังจากจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย กลุม

ตัวอยางสวนใหญ ซึ่งเรียนในสายวิทยคณิต สวนใหญไมมีความสนใจเขาศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขารัฐศาสตร  โดยสาขาที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีอิทธิพลตอความสนใจเขาศึกษาตอในสาขา

รัฐศาสตร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหมหาวิทยาลัยเปด

หลักสูตรดังกลาว และเห็นวาหากเปดหลักสูตรนี้ จะมีผูสนใจในระดับปานกลางและหากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสนเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตรแลว ในกลุมตัวอยางที่มีความสนใจศึกษาตอ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร สวนใหญมีความตองการที่จะศึกษาหลักสูตรนี้ โดยสาขาที่ตองการให

เปดในหลักสูตรจัดเรียงตามที่มีผูเลือกเปนอันดับที่ 1 มากที่สุด คือ สาขาปกครอง โดยมีปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางที่

มีความตองการศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร จัดเรียงลําดับตามที่มีผูเลือกเปนอันดับที่ 1 

มากที่สุด ไดแก สาขาตรงกับความตองการศึกษา ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ความสะดวกในการเดินทาง  

    จากผลการศึกษา มหาวิทยาลัยควรที่จะเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร เนื่องจากมีผู

ตองการศึกษาในหลักสูตรดังกลาวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ถึงรอยละ 84.4 ของกลุม

ตัวอยางที่ศึกษา  และเปนทางเลือกในการศึกษาที่มีสาขาวิชาหลากหลาย ทําใหผูเรียนมีทางเลือกมากขึ้น และทําให

ผูเรียนไดศึกษาในสถานที่ใกลบาน สวนสาขาที่ควรเปดสอนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน คือ สาขา

การปกครอง  
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ประจําป 2552 (Online).  www.nakhonpathom.go.th, 14 สิงหาคม 2552. 

กลุมนโยบายและแผน (เอกสารหมายเลข 8/2551).  สํานักงานพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1.  2551.   

รายงาน ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2551.   

งานขอมูลสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 3/2551).  กลุมนโยบายและแผน สํานักงานพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2.  

2551.  รายงานขอมูลนักเรยีนรายชั้น ปการศึกษา 2551.   

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา.  2552.  รายงานการประชุมสัมมนา เรื่องปรชัญาการอุดมศึกษาไทย.     

สุวิมล  ติรกานนท. 2549. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร : แนวทางสูการปฎิบัติ. กรุงเทพมหานคร :    

โรงพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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