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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ประกอบดวยปจจัยทั้งหมด  4 ดาน คือ ปจจัยดานสถาบัน ปจจัยดาน

หลักสูตรการเรียนการสอน ปจจัยดานการรับขอมูล ขาวสาร และปจจัยดานเหตุผลสวนตัว ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ชั้นปที่ 1- 4 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกศึกษาตอหลักสูตรมากที่สุด คือ ปจจัยดานสถาบัน ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยตั้งอยูในทำเลที่สะดวกในการ

เดินทาง รองลงมา คือ ปจจัยดานหลักสูตร ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณาจารยมีคุณวุฒิและความรูและความสามารถตรง

ตามสาขาวิชา 

 

คำสำคัญ : ปจจัย  เลือกศึกษา  ศึกษาตอ  หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 

Abstract 
This research aimed to study factors of making a decision to studying Bachelor of Arts Program in 

Library and Information Science at Buriram Rajabhat University comprised of 4 factors: 1) Institution 2) 

Curriculum 3) Information Sharing and Personal Information. The sample group of this study was the 1st year 

to 4th year students of studying Bachelor of Arts Program in Library and Information Science. Tools of this 

research were questionnaires, statistics (Percentage, Mean, and Standard Division).   

The result found that: The Overall of factors of making a decision to studying Bachelor of Arts Program 

in Library and Information Science at Buriram Rajabhat University was at high levels. And when we 

considered each side found that the institution was at high level, because the location is very convenience 

for transportation and the next on down was curriculum, because educational background of instructors.  
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บทนำ  

การพัฒนาประเทศไปสูความสมดุลและยั่งยืน ตองใหความสำคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง

และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับ

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิง

สถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุ มกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต 

(สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559)  

การศึกษาถือวาเปนสวนที่สำคัญที่ชวยพัฒนาคุณภาพของคนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือ

ที่จะชวยพัฒนาศักยภาพของคนและชวยลดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหวางคนในเมืองและคนในชนทบสอดคลองกับแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ.2561 -2580 การพัฒนานักศึกษาเปนหัวใจสำคัญในการผลิตบัณฑิต เพราะเปนการสะทอนถึง

คุณภาพของหลักสูตรและปรัชญาในการศึกษาของแตละสถาบัน เปนสวนสำคัญที่แสดงถึงความสำเร็จในระบบการผลิตบัณฑิต

และกำลังคนใหตรงกับความตองการออกไปสูตลาดแรงงาน และสรางคุณคาใหกับสังคม การพัฒนานักศึกษาจึงตองครอบคลุม

ทักษะที่จำเปนทั้งวิชาการ วิชาชีพ ความคิด การแกปญหา รวมทั้งการปลูกฝงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนรากฐาน 

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) 

ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาตางๆ จึงใหความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาภายในสถาบัน โดยมุงเสริมสราง

ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาตางๆ เพื่อผลิตบัณฑิตออกมามีความรู ความสามารถเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสาขาวิชา

ที่ไดศึกษามาจนสามารถออกมาปฏิบัติงานได โดยเฉพาะสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมยเปนอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สงเสริมการพัฒนาคน มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาใหมีการเรียนรูที่หลากหลายตลอดจนจัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ ตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคลและเปนการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปน

ศูนยกลาง สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมีจุดมุงหมายผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและมีทักษะ

ในการจัดการสารสนเทศดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ การสื่อสารและผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถทำงานรวมกับ

ผูอื่นได  มีจิตสำนึกใฝหาความรูอยางตอเนื่องและนำความรูที่ไดมาพัฒนาทองถิ่นได 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  กอนหนานี้ชือ่สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยกอตั้งขึ้นปการศึกษา  2524  โดยกรมการฝกหัดครูไดอนุมัติใหวิทยาลัยครูบุรีรัมย

เปดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาเอกบรรณารักษศาสตรเปนครั้งแรก  ตอมาเปนหลักสูตร  คบ. 2  ป  และ 4  

ป  ตามลำดับและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี  4  ป สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขา

สอนคูกัน  จนกระทั่งป 2548 ไดพัฒนาแกไขเปนหลักสูตรสารสนเทศศาสตร  4  ป เพียงหลักสูตรเดียว  และตอมาในป 2559 

ไดมีการแกไขปรับปรุงเปนหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรสงผลใหมีจำนวนนักศึกษาลดลงอยาง

ตอเนื่องจากสถิติที่มีจำนวนนักศึกษาเขามาศึกษาตอนอยลงทุกป ทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือก

ศึกษาตอหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ผลของการวิจัยนี้จะทำใหทราบวา

ปจจัยใดบางที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร เพื่อนำผลที่ไดใชเปนแนวทางในการกำหนดนโยบาย การวางแผน จัดการศึกษาและปรับปรุงเปนหลักสูตรใหมของป

การศึกษา 2564 ตลอดจนการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับความตองการ เพื่อจูงใจใหนักเรียนเลือกเขามาศึกษาตอใน

หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

การที่มนุษยจะตัดสินใจทำอะไรจำเปนตองคนหาขอมูล เพื่อประเมินความเปนไปไดหรือไมไดแลวจึงตัดสินใจวาจะทำ

หรือไมทำ โดยวงจรกระบวนการตัดสินใจจะเริ่มจากการมีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคที่ตองการตัดสินใจ มีรายละเอียดขอมูล 

เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกพิจารณาความเปนไปไดของทางเลือก ซึ่งการตัดสินใจจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆที่เขา

มาเกี่ยวของ 

 Cubillo, Sanchez and Cervino (2006) ไดสรางรูปแบบกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาที ่เลือกศึกษาตอ 

ประกอบดวย 5 ปจจัย คือ 

1. เหตุผลสวนบุคคล เปนปจจัยที่นักศึกษาเลือกศึกษาตอตามความชอบและความถนัดของตนเอง โดยยึดหลักที่วา

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ ไดทำงานในตำแหนงที่ดีและสงผลใหตนเองไปอยูในสังคมที่ดี

ขึ้น 

2. ผลกระทบดานภาพลักษณของประเทศ เปนปจจัยสำคัญในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาจากตางประเทศ สวน

ใหญเลือกประเทศที่ตองการศึกษาตอเปนอันดับแรกแลวตามดวยการเลือกสถาบันที่มีอยูในประเทศ 

3. ภาพลักษณของเมือง ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพของเมือง สิ่งอำนวยความสะดวก วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรของเมอืง มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกศึกษาตอของนักศึกษา  

4. ภาพลักษณของสถาบัน การเลือกสถาบันศึกษาตอมีการพิจารณาจากชื่อเสียงทางวิชาการของสถาบัน คุณภาพ

และความเชี ่ยวชาญของอาจารยผู สอน คาบำรุงการศึกษา สิ ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันการศึกษา สวนใหญ

ภาพลักษณของสถาบันเกิดจากการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของสถาบัน และการบอกตอของนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบ

การศึกษา ดังนั้นภาพลักษณที่โดดเดนของสถาบันการศึกษาจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันระหวางสถาบันการศึกษา

สงผลใหมีนักศึกษามาศึกษาตอเพิ่มมากขึ้น 

5. หลักสูตร การเลือกหลักสูตรในการศึกษาตอ นักศึกษามีการเปรียบเทียบกับหลักสูตรตางๆที่มีใหเลือก โดยประเมิน

คุณภาพของหลักสูตร การยอมรับของหลักสูตรระดับนานาชาติ วุฒิการศึกษา ความพรอมของหลักสูตร การกำหนดขอรับ

สมัครของหลักสูตร คาใชจายและเงินทุนของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1: A Model of international students’ preference 

ที่มา : Cubillo, Sanchez and Cervino (2006) 

PURCHASE 

INTENTIONS 

Personal Reasons 

Country Image Effect 

 

City Effect 

Institution Image 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย โดยมีการประยุกตมาจาก

รูปแบบกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาที่เลือกศึกษาตอของ Cubillo, Sanchez and Cervino (2006) ดังนี ้

 

 

                   ตัวแปรตน                      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 

 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ผูวิจัยไดดำเนินงานวิจัย

ดังนี ้

1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร รายงานวิจัยและ

วิทยานิพนธ  

2. กำหนดกรอบแนวคิดปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ผูวิจัยไดประยุกตมาจากรูปแบบกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาที่เลือก

ศึกษาตอของ Cubillo, Sanchez and Cervino (2006) 

3. กำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

3.1 ประชากร คือ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร ชั้นปที่ 1- 4 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จำนวน 85 คน 

3.2 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาที่เรยีนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จำนวน 9 คน และเพื่อปองกันขอผิดพลาดในการวิเคราะห

ขอมูล ผูวิจัยไดเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางเปน 20 คน 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะแบบสำรวจรายการ (Check list) ประกอบดวย  

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จกอนเขาศึกษา เกรดเฉลี่ยรวมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ภูมิลำเนาของนักศึกษาจังหวัด 

อาชีพผูปกครอง เมือ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร นักศึกษาจะประกอบ

อาชีพกับหนวยงานใด หากนักศึกษาเรียนจบไดทำงานเปนบรรณารักษหองสมุดอยากทำงานที่หองสมุดประเภทใด 

ตอนที ่ 2 ข อมูลเก ี ่ยวกับปจจัยที ่ม ีผลตอการเลือกศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดโดยใชมาตราวัด

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

1. ปจจัยดานสถาบนั 

2. ปจจัยดานหลักสูตรการเรียนการสอน 

3. ปจจัยดานการรับขอมูลและขาวสาร 

4. ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว 

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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แบบลิเคิรท (Likert Scale) ประยุกตมาจากรอบแนวคิดการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษา ของ Cubillo Sanchez and 

Cervino (2006) ประกอบดวย 1) ปจจัยดานสถาบัน 2) ปจจัยดานหลักสูตร 3) ปจจัยดานการรับขอมูลและขาวสาร และ

ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว 

ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตอการเลือกศึกษาตอ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

5.การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป โดยมขีั้นตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคา

รอยละ (Percentage) 

ตอนที ่ 2 ข อมูลเก ี ่ยวกับปจจัยที ่มีผลตอการเลือกศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) 

 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลการวิจัยตามลำดับดังนี ้

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา วุฒิการศึกษาที่สำเร็จกอนเขาศึกษาสวนใหญจบมัธยมศึกษาปที่ 6 คิด

เปนรอยละ 100 เกรดเฉลี่ยรวมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสวนใหญเกรดเฉลี่ยระหวาง 2.51- 3.00 คิดเปน

รอยละ39 รองลงมา เกรดเฉลี่ยระหวาง 3.00 -3.50 คิดเปนรอยละ35 ภูมิลำเนาของนักศึกษาจังหวัดบุรีรัมย คิดเปนรอยละ 71 

อาชีพผูปกครองเกษตรกร คิดเปนรอยละ 61 เม่ือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร นักศึกษาจะประกอบอาชีพกับหนวยงานราชการ คิดเปนรอยละ 68  หากนักศึกษาเรียนจบไดทำงานเปนบรรณารักษ

หองสมุดอยากทำงานเปนครูหองสมุดโรงเรียน คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา คือ บรรณารักษหองสมุดหนวยงานรัฐบาล  คิด

เปนรอยละ 17 

2.  ปจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ประกอบดวย 4 ดาน คือ ปจจัยดานสถาบัน ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานการรับขอมูล 

ขาวสารและปจจัยดานเหตุผลสวนตัว โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาปจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอหลักสูตรแตละ

ดาน พบวา ปจจัยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจัยดานสถาบัน (คาเฉลี่ย 4.22) รองลงมา คือ ปจจัยดานหลักสูตร (คาเฉลี่ย 

4.14) และดานที่นอยสุด คือ ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว (คาเฉลี่ย 3.93)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

2.1 ปจจัยดานสถาบัน พบวา โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ มหาวิทยาลัยตั้งอยูในทำเลที่สะดวกในการเดินทาง (คาเฉลี่ย 4.63) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการเรียนการ

สอนที่ดี (คาเฉลี่ย 4.36) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีผลงานวิชาการเปนที่รูจักทั้งระดับชาติและนานาชาติ (คาเฉลี่ย 

3.86) ดังตารางที ่1 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ 11” 

“วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

 
 

H-378 

ตารางที่ 1: ปจจัยดานสถาบัน 

 

ปจจัยดานสถาบัน x̅ S.D. 

1.มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม 3.90 0.76 

2.มีผลงานวิชาการเปนที่รูจักทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ 3.86 0.77 

3.มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่นาเขาศึกษาตอ 

4.มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี 

5.มีอาคารเรียนและหองปฏิบัติการมีความทันสมัย 

6.มีสิ่งอำนวยความสะดวกในดานตางๆ เชน หอพัก สนามกีฬา สถานพยาบาล เปนตน 

7.มหาวิทยาลัยตั้งอยูในทำเลที่สะดวกในการเดินทาง 

8. มหาวิทยาลัยตั้งอยูใกลบานหรือหอพัก 

9. คาธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม 

4.24 

4.36 

4.22 

4.25 

4.63 

4.31 

4.19 

0.60 

0.58 

0.64 

0.62 

0.53 

0.78 

0.69 

   

2.2 ปจจัยดานหลักสูตรการเรียนการสอน พบวา โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและความรูและความสามารถตรงตามสาขาวิชา (คาเฉลี่ย 4.66) รองลงมาคือ มี

กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณ (คาเฉลี่ย 4.24) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

หลักสูตรกำลังเปนที่นิยมของสังคม (คาเฉลี่ย 3.78) ดังตารางที ่2  

 

ตารางที่ 2: ปจจัยดานหลักสูตร การเรียนการสอน 

 

ปจจัยดานหลักสูตร การเรียนการสอน x̅  S.D. 

1. หลักสูตรมีความนาสนใจและทันสมัย 

2. หลักสูตรกำลังเปนที่นิยมของสังคม 

3. หลักสูตรตรงความตองการของตลาดแรงงาน 

4. หลักสูตรมีโครงสรางที่เหมาะสมและไดรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 

5. หลักสูตรมีรายวิชาใหเลือกเรียนหลากหลายวิชา 

6. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 

7. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ 

8.คณาจารยมีคณุวุฒิและความรูและความสามารถตรงตามสาขาวิชา 

4.14 

3.78 

3.86 

4.14 

4.11 

4.24 

4.16 

4.66 

0.70 

0.73 

0.86 

0.70 

0.77 

0.74 

0.71 

0.55 

 

2.3 ปจจัยดานการรับขอมูลและขาวสาร พบวา โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ไดรับการประชาสัมพันธขอมูลจากเว็บไซตมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 4.12) รองลงมา คือ ไดรับการ

ประชาสัมพันธขอมูลจากเว็บไซตหลักสูตร และไดรับการประชาสัมพันธขอมูลจากงาน Open House ของมหาวิทยาลัย 

(คาเฉลี่ย 4.02) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ไดรับการชักชวน/แนะนำจากเพื่อนรุนเดียวกัน (คาเฉลี่ย 3.41) 
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ตารางที ่3: ปจจัยดานการรับขอมูลและขาวสาร 

ปจจัยดานการรับขอมูลและขาวสาร x̅ S.D. 

1.ไดรับการประชาสัมพันธขอมูลจากเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

2. ไดรับการประชาสัมพันธขอมูลจากเว็บไซตหลักสูตร 

3. ไดรับการประชาสัมพันธขอมูลจากงาน Open House ของมหาวิทยาลัย 

4. ไดรับการประชาสัมพันธจากเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร 

5.ไดรับการแนะนำจากคุณครูที่ปรึกษาจากสถาบนัเดิม 

6.ไดรับการแนะนำจากคุณครูแนะแนวจากสถาบันเดิม 

4.12 

4.02 

4.02 

3.90 

3.53 

3.57 

0.80 

0.84 

0.95 

0.93 

0.98 

0.99 

7. ไดรับการแนะนำจากเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย 3.52 0.96 

8. ไดรับการชักชวน/แนะนำจากเพื่อนรุนเดียวกัน 

9.ไดรับการชักชวน/แนะนำจากรุนพี่ของหลักสูตร 

10.ไดรับการชักชวน/แนะนำจากคนรูจัก 

3.41 

3.58 

3.47 

0.97 

0.93 

0.92 

 

2.4 ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว พบวา โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ ประทับใจบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรฯหรือวิชาชีพบรรณารักษ (คาเฉลี่ย 4.42) 

รองลงมา คือ มีโอกาสที่จะสามารถเรียนจบ (คาเฉลี่ย 4.29) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ไมมีหลักสูตรอื่นใหเลือกเรียน 

(คาเฉลี่ย 2.64) 

 

ตารางที่ 4: ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว 

ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว x̅  S.D. 

1.เลือกเรียนตามความตองการของตนเองหรือ 

ตองการนำความรูที่ไดไปพัฒนาตนเอง 

2.เลือกเรียนตามความตองการของบิดา – มารดาหรือผูปกครองที่ตองการใหนักศึกษา

เรียนตอที่นี่ 

3.หลักสูตรเหมาะสมกับความรูและความสามารถของตนเอง 

4. หลักสูตรเหมาะสมกับนิสัยสวนตัวและความถนัดของตนเอง 

5.สามารถเลือกประกอบอาชีพไดหลากหลายภายหลังเรียนจบ 

6.ประทับใจบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรฯหรือวิชาชีพ

บรรณารักษ 

7.นักศึกษามีโอกาสที่จะไดรับคัดเลือกเขาเลือกศึกษาตอในหลักสูตร 

8.นักศึกษามีเพื่อนสนิทที่เลือกเขาเรียนในหลักสูตรนี้ 

9. มีโอกาสที่จะสามารถเรียนจบ 

10.ไมมีหลักสูตรอื่นใหเลือกเรียน 

11. สอบเขาเรียนหลักสูตรอื่นไมได 

4.04 

 

3.11 

 

3.78 

3.72 

4.11 

4.42 

 

4.12 

3.23 

4.29 

2.64 

3.10 

0.90 

 

0.99 

 

0.88 

0.89 

0.86 

0.83 

 

0.82 

0.94 

0.74 

0.97 

0.93 
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การอภิปรายผล 
1. ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

1.1 ปจจัยดานสถาบัน มหาวิทยาลัยตั้งอยูในทำเลที่สะดวกในการเดินทาง เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมยตั้งอยูในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย เปนทางจุดศูนยกลางของอำเภอเมืองและมีรถโดยสารจากจังหวัดนครราชสีมา 

มหาสารคาม สุรินทร จอดหนามหาวิทยาลัยจึงสงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยตั้งอยูในทำเลที่สะดวกในการเดินทางมาจาก

จังหวัดตางๆ เพื่อมาศึกษาเลาเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของทรงธรรม ธีระกุลและคณะ (2556)  พบวา สถานที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยที่สะดวกตอการเดินทางและเปนศูนยกลางในการเดินทางเปนสิ่งสำคัญมาที่สงผลใหนักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียน

ในมหาวิทยาลัยแหงนั้น ซึ่งแตกตางจาก Yusof et al (2008) และเสาวลักษณ เรียงพรมและอรอุมา ลาสุนนท (2561) พบวา 

นักศึกษาใหความสำคัญกับชื ่อเสียงของมหาวิทยาลัย เนื ่องจากนักศึกษามีความคาดหวังวาเมื ่อสำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแลวจะเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของบุคคลและสังคม 

1.2 ปจจัยดานหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คณาจารย

ที่มีคุณวุฒิและความรูและความสามารถตรงตามสาขาวิชา อยูในระดับมาก เนื่องจากหลักสูตรมีจำนวนอาจารยผูสอนทั้งหมด 5 

คน ประกอบดวยระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน ระดับปริญญาโท 2 คน และมีตำแหนงทางวิชาการจำนวน จำนวน 3 คน 

และมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญ โดยตรงเกี่ยวกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรสอดคลองกับงานวิจัย

ของศศิวิมล แสนเมือง (2554) พบวา อาจารยตองเปนบุคคลที่มีความรูในวิชาชีพของตนเอง มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่

ตนเองสอนและเนื้อหารายวิชาที่สอนเพื่อใหนักศึกษานำความรูไปใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพได 

1.3 ปจจัยดานการรับขอมูลและขาวสาร โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ไดรับการประชาสัมพันธขอมูลจากเว็บไซตมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดรับรางวัลการจัด

อันดับเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ป 2563 ของ Uni Rank ประเทศออสเตรเลีย จึงสงผลใหนักศึกษาสวนใหญเขาถึงขอมูล

ประชาสัมพันธหลักสูตรจากเว็บไซตมหาวิทยาลัยเปนหลัก สอดคลองกับงานวิจัยของ อรฉาย บุนนาค (2550) พบวา ปจจุบัน

คุณภาพของสื่อและเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีประสิทธิภาพมาก ชวยใหนิสิตนักศึกษาสามารถคนหา รวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ และความตองการ ซึ่งชวยสนับสนุนความคิดและความเขาใจที่มีอยูเดิมแลว ทำใหสามารถ

ตัดสินใจไดดวยตนเอง 

1.4 ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว พบวา โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ ประทับใจบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรฯหรือวิชาชีพบรรณารักษ (คาเฉลี่ย 4.42) 

สอดคลองกับงานวิจัยของสมใจ หลานามวงค (2552) พบวา นักศึกษาจะประทับใจผูที่ประกอบอาชีพครูตั้งแตวัยเด็กซึ่งจะเปน

แรงกระตุนทำใหนักศึกษาเกิดความตองการเปนครู 

2. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้  

2.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช  

2.1.1 ดานสถาบัน ทางมหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนกลยุทธในระยะยาว โดยเนนกิจกรรมหรือการ

ดำเนินงานที่เกี่ยวกับการสรางภาพลักษณ ผลงานทางวิชาการและชื่อเสียง เพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคมเพิ่มมากขึ้น 

2.1.2 ดานหลักสูตร ทางหลักสูตรควรปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพ

ของปจจุบัน และควรมีการลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมตามโรงเรียนตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดเห็นรูปแบการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตางๆ ของหลักสูตร  

2.1.3 ดานการรับขอมูลและขาวสาร ทางหลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ของหลักสูตร กิจกรรมตางๆ ผานทางเว็บไซตหรือชองทางทางอินเทอรเน็ต แผนพับ การลงพื้นที่ประชาสัมพันธกับทางโรงเรียน 
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เพื่อใหนักเรียนที่ตองการศึกษาตอในหลักสูตรไดรับทราบขอมูลของหลักสูตร เพื่อใชเปนองคประกอบชวยในการตัดสินใจเลือก

เขามาศึกษาตอ 

2.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาความตองการในการเลือกหลักสูตรบรรณารักษศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน

โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย   

 

บทสรุป 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาจากนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร เพื่อที่จะทราบปจจัยสำคัญสำหรับการตัดสินใจเลือกมาศึกษาตอในหลักสูตร ประกอบดวยปจจัยดานสถาบัน ปจจัย

ดานหลักสูตร การเรียนการสอน ปจจัยดานการรับขอมูลและขาวสาร และปจจัยดานเหตุผลสวนตัว การวิจัยครั้งนี้ผลที่ไดจะ

ชวยเปนแนวทางในการกำหนดนโยบาย การวางแผน จัดการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรปการศึกษา 2564 ตลอดจนการ

ประชาสัมพันธใหสอดคลองกับความตองการ เพื่อจูงใจใหนักเรียนเลือกเขามาศึกษาตอในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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