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บทที่ 1
บทนา

1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของการดาเนินชีวิตมนุษย์ ประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญและ ให้ความสนใจในการศึกษาเป็นอย่างมาก รวมถึงรัฐบาลได้มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องนี้ เพราะถือเป็นพื้นฐานแห่งความสาเร็จในชีวิตและ
สามารถน ามาใช้ ใ นการประกอบอาชี พ เพื่ อ เลี้ ย งดู ต นเองและครอบครั ว ได้ ใ นอนาคต มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการศึกษา ผลิตครูวิชาชีพ
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยต่อยอด
ให้ผู้สาเร็จการอาชีวศึ กษา มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา มีการเรียนการ
สอนครอบคลุมครบทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี จานวน 41 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง–เทียบ
โอน จานวน 14 หลักสูตร (ที่มา : ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2560 ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) และจากการจัดอันดับ
มหาวิ ทยาลั ย โดยส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เมื่อ ปีพ.ศ.2549 จึง ทาให้ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีการแข่งขันกันมากขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดใจให้โรงเรียนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (ม.6) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาได้มีโอกาสและ มีทางเลือกในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษามาก
ขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกล
ยุทธ์ในการหาวิธีการที่จะให้โรงเรียนและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน นครราชสี มา โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ และรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง เช่น ส่งแผ่นพับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา แนะนาเว็บ
ไซด์ จั ด กิ จ กรรมการแนะแนวสั ญ จร เข้ า ร่ ว มโครงการตลาดนั ด หลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน (Open House)
ซึ่งเป็น กิจกรรมที่มหาวิทยาลั ยจั ดขึ้นเป็ นประจาทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสั มพันธ์ส ภาวะแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทาการจัดการเรียนการสอน
ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและรู้สึกสนใจในการที่จะตัดสินใจเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา มากขึ้น
จากสภาพปัญหาการรับ นักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละปี ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ม.6) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีสถานศึกษาในทุกภาคของประเทศไทย จานวน 605 แห่ง
และมีจานวนผู้สมัครทั้งสิ้นจานวน 4,800 คน โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะนามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นแนวทาง
ในการแนะแนวเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ บรรลุตามเป้าหมายต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน นครราชสี ม า (ระบบโควตา) ประจ าปี
การศึกษา 2560
1.2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านหลั กสูตรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
1.3 ขอบเขตของงานศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
1.3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ ทุกภาคของ
ประเทศที่สมัครสอบคัดเลือกระบบโควตาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 การรับสมัครระหว่างวันที่ 30 กันยายน
2559 ถึง วันที่ 31 พฤศจิกายน 2559 โดยเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น 691 คน
1.3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในข้อ 1.3.1) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 248 คน โดยใช้ตาราง
ของเครซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ในที่นผี้ ู้ศึกษาขอเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 300 คน
1.3.3 ประเด็นการศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
1.3.4 ระยะเวลาในการศึ ก ษา เริ่ ม ท าการศึ ก ษา เดื อ นมกราคม 2560 และด าเนิ น การเก็ บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560
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1.4 กรอบแนวคิด
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน นครราชสี มา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ศึกษาได้ใช้กรอบแนวคิดดังนี้
1.4.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 2) ด้านหลักสูตร และ 3) ด้านเหตุผลส่วนตัว โดยบูรณาการตัวแปร
จาก Cubillo Sanchez, and Cervino, 2006
1.4.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานนครราชสีมา โดยเขียนเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาดังแสดงในภาพที่ 1-1
ตัวแปรต้น

ปัจจัย
1) ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2) ด้านหลักสูตร
3) ด้านเหตุผลส่วนตัว

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดการศึกษา
ที่มา : บูรณาการตัวแปรจาก Cubillo Sanchez, and Cervino, 2006
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ทราบถึงปั จ จัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
1.5.2 นาข้อมูล ที่ได้รั บ มาใช้เป็ น แนวทางในการแนะนานักเรี ยนให้เลื อกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพครอบครัวและความสามารถของนักเรียน
1.5.3 นาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น
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1.6 นิยามศัพท์
1.6.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ หมายถึง เหตุหรือองค์ประกอบซึ่งมีผลทาให้เกิดพฤติกรรมการ
ตัดสินใจกระทาหรือเลือกกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่
1) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง ภาพโดยรวมที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
(ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับรู้หรือมี
ความรู้สึกประทับใจต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยภาพลักษณ์
ของคณะวิชาหรือสาขาวิชาและองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ ความเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงและ
เก่ า แก่ ตั้ ง อยู่ ใ จกลางเมื อ ง เปิ ด สอนหลากหลายสาขาวิ ช า มี ค ณาจารย์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและมี ค วามรู้
ความสามารถ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนที่ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม
มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความพร้อมและเพียงพอเอื้อต่อการเรียน ตลอดจนมีสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น หอพัก สนามกีฬา และสถานพยาบาล เป็นต้น
2) หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรวิชาที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) ระดับ
ประกาศนีย บั ตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตัดสิ นใจเลื อกเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกอบด้วย
(1) อัตราค่าบารุงการศึกษา หมายถึง ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน
มีอัตราที่เหมาะสม ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ไม่ใช่ค่าบารุงการศึกษาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย
อื่น
(2) หลักสูตร หมายถึง มหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ
และเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีหน่วยกิตที่เหมาะสม
(3) เกณฑ์ในการรับนักศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัยมีระบบโควตาหรือระบบรับตรงและ
มีระดับคะแนนในการรับนักเรียนสูง
3) เหตุผลส่วนตัว หมายถึง เหตุผลของแต่ละบุคคลที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประกอบการตัดสินใจ
เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประกอบด้วย
(1) ความสนใจในสาขาวิช าที่เปิด สอน หมายถึง มหาวิทยาลั ยเปิ ดสอนในสาขาวิช า
ที่นักเรียนอยากเรียน
(2) อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน หมายถึง เพื่อนเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเนื่องจากเพื่อน
สนิทเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกทั้งเพื่อนส่วนใหญ่เลือกเข้าเรียนต่อเป็นจานวนมากเนื่องจากมีความ
นิยมในมหาวิทยาลัย
(3) อิทธิพลจากครอบครัว หมายถึง บุคคลในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
เนื่องจากบุคคลในครอบครัวสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงแนะนาให้เลือกเรียนเนื่องจาก
สามารถส่งเสียให้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้
(4) อิทธิพลจากครูในโรงเรียนและรุ่นพี่ หมายถึง ครูแนะแนวในโรงเรียนแนะนาจากรุ่นพี่
ที่มาแนะแนว ให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
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1.6.2 การตัดสิ น ใจเลื อกเรี ย น หมายถึง ความประสงค์ของนักเรี ยน นักศึกษา ที่จะเข้าศึกษาต่ อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระดับปริญญา
1.6.3 ระบบโควตา หมายถึง ระบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการสมัครและสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนหรือเกรด
เฉลี่ยเป็นตัวกาหนดในการรับสมัคร
1.6.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏีและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน นครราชสี มา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ศึกษาได้ค้น คว้ารวบรวมเอกสารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฏี และงานศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การศึกษาศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1
2.2
2.3
2.4

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
2.1.1 ความหมายของการตัดสินใจ
การศึกษาปั จจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลื อกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 ผู้ศึกษาได้ศึกษาตารา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของการตัดสินใจ
ไว้หลายท่าน ดังนี้
Barnard (1938) ได้ให้ความหมายของคาว่าการตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาทางเลือก
จากหลายทางเลือกให้เหลือเพียงทางเดียว
Griffiths (1959: 104) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง ทางเลือกในการปฏิบัติโดยการคิด
ทางเลือกที่แตกต่างกัน
Simon (1960: 1) ได้ให้ความหมายของคาว่า การตัดสินใจ หมายถึง การหาโอกาสในการ
ตัดสินใจเพื่อเลือกทางที่เป็นไปได้
Pfiffner และ Presthus (1960) ได้กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะ
ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
Oppenheim (1979: 55) ได้ให้ความหมายของคาว่า การตัดสินใจ คือ การพิจารณาไตรตรอง
สิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางรอบคอบกอนลงมือกระทา
สมคิด บางโม (2548: 175) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทาง
ปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว้ การตัดสินใจนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่จะกระทา
การสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเพื่อความสาเร็จตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในทางปฏิบัติการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีวิธีการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งทางเสมอ
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ฉัตราพร เสมอใจ (2550: 46) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง
กระบวนการในการเลือกทีจ่ ะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆ ที่มีอยู
สรอยตระกลู (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550: 387) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การ
เลือกทางเลือกที่เป็นไปได้เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2551: 138) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ
ใชความคิดและการกระทาของการรั บ รู้โดยการศึกษาและวิเคราะหปั ญหา (Problem) หรือโอกาส
(Opportunity) และประเมินทางเลือกทีเ่ หมาะสมเพื่อจัดการกับปญหาหรือโอกาสที่เกิดขึ้น
จากความหมายของการตัดสินใจดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจ
หมายถึง การใช้ความคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาหรือโอกาสในการประเมินหรือพิจารณาทางเลือก
ทีเ่ หมาะสมและดีที่สุดจากหลายทางเลือกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.1.2 ความสาคัญของการตัดสินใจ
การตัดสินใจเปนกระบวนการพิจารณาหาทางเลือกที่มีอยู จากหลายทางเลือก โดยสามารถ
เลือกทางเลือกที่เป็นไปได้ ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นหนาที่ที่บงบอกถึงแตกตางระหวางบุคคล โดยผู้ที่ทา
การตัดสินใจนั้นจะต้องมีหลักการและเหตุผล มีเจตคติและวิจารญาณที่ดีเนื่องจากการตัดสินใจเป็นวิธีที่
สามารถนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ การตัดสินใจจึงมีความสาคัญ (วรพจน์ บุษราคัมวดี ,
2551: 109) ดังนี้
1) มีทางเลือกหลายทาง การตัดสินใจเพื่อในกรณีที่ทางเลือกมีหลายทางเลือกอาจจะต้องอาศัย
ดุลพินิจสวนตัวของบุคคลเพื่อการตัดสินใจซึ่งการมีหลายทางเลือกนั้นอาจตัดสินใจผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้น
จึงต้องอาศัยเครื่องมือหรือเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อทาการตัดสินใจ
2) การมีข อมูลเป็นจานวนมากในการตัดสินใจ หากบุคคลนาดุลยพินิจส่วนตัวมาใช้ในการ
ตัดสินใจบ่อยครั้งอาจเกิดโอกาสผิดพลาดและขาดความรอบคอบได้เนื่องจากไม่สามารถนาข้อมูลที่มีอยู่
ทั้งหมดมาพิจารณาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3) เพื่อลดความขัดแย้ง เนื่องจากพื้ นฐานความรู้รวมทั้งประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นในการติดสินใจถ้าหากไม่อาศัยหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือที่เหมือนกันมาทาการตัดสินใจ
แล้วอาจะทาให้การตัดสินใจแตกต่างกันออกไปจนทาให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้
4) เพื่อลดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนในการตัดสินใจของบุคคลที่ปราศจากกฎเกณฑ์หรือ
เครื่ องมือ ดั งนั้ น การตัดสิ น ใจโดยใช้เครื่องมือ ที่ถูกต้ องและเหมาะสมจะช่ ว ยโอกาสของการตั ดสิ นใจ
ที่ผิดพลาดลดลงได้
จากความส าคั ญ ของการตัด สิ น ใจดั งกล่ า วมาแล้ ว ข้ างต้น ผู้ ศึก ษาสามารถสรุป ได้ ว่า การ
ตัดสินใจมีความสาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการตัดสินใจที่ดี โดยการใช้เครื่องมือหรือใช้เกณฑ์การตัดสินใจ
ที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่มีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้และยังสามารถช่วยลดความ
ขัดแย้งลงได้อีกด้วย

13
2.1.3 กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการตั ดสิ น ใจเป็ น การกาหนดขั้นตอนของการตั ดสิ นใจตั้ง แต่ขั้ นตอนแรกไปจนถึ ง
ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งในการตัดสินใจโดยมีลาดับขั้นของกระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นการตัดสินใจโดยใช้หลัก
เหตุผลและมีกฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ ดังนั้นขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจจึงมีอยู่หลายรูปแบบโดยมีนักวิชาหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้
Oppenheim (1979: 57) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจนั้นสามารถแบง
ไดเป็น 6 ขั้นตอน คือ
1) การตระหนักถึงปญหาหรือสถานการณที่มีตัวเลือกเกิดขึ้น
2) พิจารณาและไตรตรองทางเลือก
3) เลือกทางเลือกที่ดีและมีปญหานอยที่สุด
4) ตัดสินใจบนพื้นฐานของทางเลือก
5) ยอมรับกับผลที่ตามมาของการตัดสินใจ
6) ประเมินผลการตัดสินใจ
Schiffman & Kanuk (1994: 659) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ คือ กระบวนการในการ
เลือกจากทางเลือกที่มีตั้งแต่สองทางเลือกขึ้นไป โดยผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ตัดสินใจทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมทั้งทางด้านจิตใจ
และกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งสองกิจกรรมนี้ทาให้เกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อ
ตามบุคคลอื่น กระบวนการตัดสินใจซื้อมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Input) คือปัจจัยภายนอก (External
Influences) ซึ่งคือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่านิย ม ทัศนคติและพฤติกรรม ปัจจัยที่เข้ามา
ในระบบตัดสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล โดยปัจจัยนี้มาจาก 2 แหล่ง คือ
1.1) ปัจจัยทางการตลาด (Marketing Input) เป็นกิจกรรมที่เกิดจากส่วนผสมทางการตลาด
ที่บริษัทต้องการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและชักจูงให้ ผู้บริโภคซื้อและใช้สินค้าที่ผลิตจากบริษัทนั้น ๆ
กลยุทธ์จากส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่
(1) ตัวสินค้า รวมถึง หีบห่อ ขนาด และการรับประกันคุณภาพ
(2) การประชาสัมพันธ์โดยโฆษณาทางสื่อมวลชน การขายโดยพนักงานขาย และ การ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
(3) นโยบายด้านราคา
(4) การเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายจากผู้ผลิตส่งไปสู่ผู้บริโภค
1.2) ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Input) เป็นอิทธิพลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ การค้า เช่น การบอกต่อจากเพื่อน บทความในหนังสือพิมพ์อิทธิพลจากครอบครัวในการใช้เครื่อง
อุปโภคหรือบริการ หรือ บทความ รายงานเกี่ยวกับผู้บริโภค และการได้รับอิทธิพลจากชนชั้นทาง สังคม
วัฒนธรรม และวัฒนธรรมย่อย ที่กล่าวมาเป็นส่วนสาคัญในการที่ผู้บริโภคที่จะประเมินค่าของสินค้าว่าเป็น
อย่างไร
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2) กระบวนการตัดสินใจซื้อของบริโภค (Process) คือขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภค
(Consumer Decision Making) ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้
บุคลิกภาพ และทัศนคติที่สะท้อนถึงความต้องการ และการรับรู้ว่ามีสินค้าให้เลือกหลากหลายรวมไปถึง
กิจกรรมที่ผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอ ยู่หรือข้อมูลที่ผู้ผลิตสร้างการรับรู้ให้แก่ ผู้บริโภค
และขั้นสุดท้ายคือทาการประเมินค่าทางเลือกนั้นๆ
3) กระบวนการตัดสินใจ (The Act of Making Decision) ก่อนผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อมี
ขั้นตอนที่เกิดขึ้น 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1) การตระหนักในความต้องการของผู้บริโ ภค (Need Recognition) คือขั้นแรกของ
กระบวนการตัดสินใจ คือ การรับรู้ถึงความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการ และสิ่งที่มีอยู่ซึ่งสามารถกระตุ้นทาให้
เกิดกระบวนการตัดสินใจ และการรับรู้นี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ ผู้บริโภคมีปัญหาใน 2 ลักษณะ คือ
(1) มีปัญหากับสินค้าที่เคยใช้อยู่ซึ่งผู้บริโภคไม่พอใจในสินค้านั้นอีกต่อไป
(2) มีความต้องการสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นอยู่โดยสินค้าใหม่
เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดกระบวนการตัดสินใจตามมา
3.2) การหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ (Pre-Purchase Search) ผู้บริโภคจะเริ่มหาข้อมูลเมื่อ
ตระหนักถึงความจาเป็น โดยผู้บริโภคจะหาข้อมูลจากที่ต่างๆ เช่นจากประสบการณ์และความจาเป็น
เกี่ยวกับสินค้าที่เคยรับรู้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คือ ข้อมูลภายในซึ่งถ้ามีข้อมูลภายในมาก ข้อมูลภายนอกก็จะส่งผล
น้อยลง แต่ถ้าผู้บริโภคไม่เคยรู้จักสินค้ามาก่อนเลยการหาข้อมูลจะจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มีความสัมพันธ์
กับสินค้านั้นๆ ระดับความเสี่ยงจะมีผลต่อขั้นตอนนี้ คือ ถ้ามีความเสี่ยงสูง ผู้บริโภคจะหาข้อมูลและการ
ประเมินหลายขั้นตอน แต่ถ้าความเสี่ยงต่าการหาข้อมูลและการประเมินทางเลือกจะไม่ซับซ้อนนัก
3.3) ผลจากกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค (Output) เป็ น ขั้ น สุ ด ท้ า ยของ
กระบวนการตัดสินใจ หลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดจาก
หลายๆ ทางเลือก
Plunkett and Attner (1994: 162) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจนั้น ประกอบด้วย
ขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสาคัญอย่างมาก เพราะ
การระบุปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการดาเนินการในขั้นต่อ ๆ ไป ของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย
2) การระบุข้อจากัดของปัจจัย (Identify limiting factors) เมื่อสามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง
แล้ว ควรพิจารณาถึงข้อจากัดต่าง ๆ หรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
3) การพัฒนาทางเลือก (Development potential alternatives) ทางเลือกเหล่านั้นควรเป็น
ทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้
4) การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) นาเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละ
ทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย่างรอบคอบ
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5) การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternatives) พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด
เพียงทางเลือกเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสียต่อเนื่องในภายหลังน้อยที่สุด และให้ผลประโยชน์มาก
ที่สุด
6) การนาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) นาผลการตัดสินใจนั้น
ไปปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7) การสร้างระบบควบคุมและประเมิ นผล (Establish a control and evaluation system)
ช่วยให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551: 142) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ ประกอบด้วย 5
ขั้นตอนที่สาคัญ คือ
1) ตระหนักถึงปัญหา (Problem Awareness) การรับรู้ถึงปัญหาหรือโอกาส ซึ่งปัญหาอาจจะ
เกิดขึ้น โดยตรงหรื ออาจต้องพิจ ารณาจากสภาพแวดล้ อม โดยสามารถพิจารณาว่าอาจเกิดปัญหาจาก
เหตุการณ์ต่อไปนี้
(1) เมื่อเกิดความเบี่ยงเบนจากอดีต
(2) เมื่อเกิดความเบี่ยงเบนจากแผน
(3) เมื่อมีผู้มาร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา
(4) เมื่อคู่แข่งมีผลการดาเนินงานที่ดีกว่า
2) นิยามปัญหา (Problem Definition) กาหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบขอบเขต สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้อย่างชัดเจนและตรง
ประเด็น มิเช่นนั้นภาพของปัญหาก็อาจจะฟุ้งกระจายทาให้ไม่สามารถทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้
การนิยามปัญหามีขั้นตอนสาคัญ 2 ประการ ได้แก่
(1) การวิเคราะห์ปัญหา
(2) การตัดสินใจแก้ปัญหา
3) ตัดสินใจ (Decision Making) เป็นขั้นตอนสาคัญในการเลือกผลลัพธ์ที่เหมาะสม ซึ่งกาหนด
ความถูกต้องและความสาเร็จในการนาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ โดยผู้ตัดสินใจจะทาตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) กาหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ
(2) พัฒนาทางเลือก
(3) ประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงของทางเลือก
(4) การออกแบบแผน
4) การปฏิบัติตามแผน (Action Plan Implementation) นาทางเลือกที่เลือกไว้ไปวางแผน
และดาเนินการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรอย่างเหมาะสมซึ่งมี
ขั้นตอนดาเนินงาน 3 ขั้นตอนต่อไปนี้
(1) มอบหมายงานและความรับผิดชอบ
(2) สร้างตารางการปฏิบัติงาน
(3) ส่งเสริมและกระตุ้นการดาเนินงาน
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5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยทาการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทาการปรับปรุงการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
แผนการและสถานการณ์ในขณะนั้นตลอดจนทาการปรับปรุงให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
การประมวลผลจะประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้
(1) กาหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการวัดความสาเร็จ
(2) ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงาน
(3) แก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
สมาน อัศวภูมิ (2551: 224) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจไว้หลายประการ ดังนี้
1) การตระหนักถึงความต้องการจาเป็นในการตัดสินใจหรือกาหนดวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
2) การระบุปัญหาที่ต้องตัดสินใจ
3) การกาหนดเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจ
4) การพัฒนาและกาหนดทางเลือก
5) การประเมินทางเลือก
6) การเลือกทางเลือก
7) การใช้ทางเลือกและการประเมินผล
จากการศึ ก ษากระบวนการตั ด สิ น ใจดั ง กล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ผู้ ศึ ก ษาสามารถสรุ ป ได้ ว่ า
กระบวนการตัดสินใจนั้นมีหลายขั้นตอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหาหรือข้อมูลที่จะนามาทาการตัดสินใจ
ของแต่ละบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าก่อนที่จะทาการตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ผู้ตัดสินใจจะใช้วิธี การ
วิเคราะห์เพื่อประเมินทางเลือกด้วยการใช้หลักการและเหตุผลจากประสบการณ์ที่ตนเองมีเป็นเครื่องมือใน
การพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและมีปัญหาน้อยที่สุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการ
ตัดสินใจนั้นๆ ด้วย
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
จากการทบทวนเอกสารตาราเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค พบว่ามีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศหลายท่านได้แบ่งปัจจัยไว้หลายประการ
ดังนี้
Oppenheim (1979: 63) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย ได้แก่
1) คานิยม (Value) คานิยมจะมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจในสถานการณที่มีตัวเลือก
หลายตัว ตัวเลือกที่หนึ่งอาจมีผลทาให้ คานิยมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในดานที่ดีขึ้น ในขณะที่ตัวเลือก
ที่สองสามารถสรางคานิยมใหมที่เหมาะสมกับความตองการได้ อย่างไรก็ตามจะขึ้นอยูกับสถานการณของ
บุคคลนั้น
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2) ประเภทของครอบครัว (Type of Family) ประเภทของครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจ เชน
ขนาดของครอบครั ว การเงิน ของครอบครัว อาชีพและการศึกษาของสมาชิก ที่อยู อาศัยและศาสนา
ของครอบครัวจะมีความสาคัญตอการตัดสินใจ
3) ทรัพยากรครอบครัว (Family Resources) ทรัพยากรครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจ
กล่าวคือ บุคคลโดยทั่วไปมักจะทาตามรูปแบบการซื้อในสิ่งเดิมที่เคยซื้อในอดีต ทาใหรอบคอบมากขึ้น
เพราะเกิดการตัดสินใจขั้นสุดทายและเปนนิสัย เช่น การซื้อเสื้อผาและอาหารเปนการกระทาที่เปนปกติวิสัย
และมีแนวโนมที่จะซื้อเสื้อผาและอาหารที่มีลักษณะที่คลายคลึงกันซ้าไปซ้ามา ผูหญิงบางคนซื้อเสื้อเชิ้ตและ
กระโปรงสาหรับใสประจาวัน สวนผูชายใสเสื้อยืดและกางเกงยีนส นอกจากนี้อาหารจานวนมากที่มีอยูใน
ตลาดเราก็มักจะซื้ออาหารประเภทเดียวกันสาหรับโอกาสเดียวกันทุกครั้งและเปนการยากที่จะจาแนกถึง
สาเหตุของบุคคลที่ทาการตัดสินใจจับจายใชสอย บางคนสามารถเจาะจงถึงสาเหตุที่ตัดสินใจในการซื้อ
แตบางคนไมทราบถึงสาเหตุเพียงแตมีความอยากซื้อเทานั้น
4) ทิศทางของเศรษฐกิจสังคม (The Socioeconomic Setting) เศรษฐกิจของประเทศจะ
สงผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อ กล่าวคือ ในชวงที่เศรษฐกิจรุ งเรืองผู คนสวนใหญจะทางานและมีเงิน
สาหรับจับจ่ายใช้สอยไดอยางสบายใจ แต่เมื่อเศรษฐกิจตกต่าก็จะตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
จึงจับจ่ายใช้สอยน้อยลง
Kotler and Armstrong (2001) ได้กล่าวว่า การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภคนั้นจะทาให้ทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคทางด้านต่างๆ และสามารถ
จะจัดหาแนวทางกระตุ้นการตลาดให้เหมาะสม ซึ่งได้มีการแบ่งปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด
ออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่
1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นที่
ยอมรับจากคนรุ่นหนึ่งจนถึงอีกรุ่นหนึ่ง โดยเป็นตัวกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง
ซึง่ วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อยและชนชั้นของสังคม
2) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อซึ่งประกอบด้วย
(1) กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกลุ่มนี้จะ
มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมบุคคลในกลุ่มอ้างอิง
(2) กลุ่มครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติความ
คิดเห็นและค่านิยมของบุคคล
(3) บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลคนหนึ่งอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
หลายกลุ่ม ซึ่งบุคคลนั้นจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มที่ร่วมอยู่
3) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ
โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดารงชีวิต
4) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางจิตวิทยาซึง่ ถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคเองที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า
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ฉัตราพร เสมอใจ (2550: 57) ได้กล่าวว่า การที่บุคคลจะมีการตัดสินใจที่เหมือนหรือแตกต่าง
กันนั้นล้วนมีผลมาจากลักษณะทางภายภาพและสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจได้เป็น 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยภายใน (Internal Factors) และ 2) ปัจจัยภายนอก
(External Factors)
1) ปัจจัยภายใน (Internal Factors) เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในด้านความคิดและการ
แสดงออกซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้ อมต่างๆ โดยที่ปัจจัยภายในประกอบด้ว ยองค์ประกอบต่างๆ
ได้แก่ ความจาเป็น ความต้องการหรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้และการ
เรียนรู้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
(1) ความจาเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) เป็น
คาที่มีความหมายใกล้เคียงกันและสามารถใช้แทนกันได้ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้คาว่า “ความต้องการ” ทั้งนี้
โดยที่ความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการ
คือ เมื่อเกิดความจาเป็นหรือความต้องการไม่ว่าในด้านร่างกายหรือจิตใจขึ้นบุคคลจะหาทางที่จะตอบสนอง
ความจาเป็นหรือความต้องการนั้น
(2) แรงจูงใจ (Motivate) เมื่อบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจขึ้นและหากปัญหานั้น
ไม่รุนแรงเขาอาจปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ใจ หรือไม่ทาการตัดสินใจใด แต่หากปัญหานั้นขยายตัวหรือเกิด
ความรุนแรงยิ่งขึ้นเขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
(3) บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจาก
ความคิด ความเชื่อ อุปนิ สัยและสิ่ งจู งใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในด้านต่างๆ ซึ่งมีผ ลต่อการ
กาหนดรู ป แบบในการตอบสนอง (Reaction) ของแต่ล ะบุคคลแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นลั กษณะของการ
ตอบสนองในรูปแบบที่คงที่ต่อตัวกระตุ้นทางสภาพแวดล้อม เช่น ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้นาจะแสดงออกหรือ
ตอบสนองต่อปัญหาด้วยความมั่นใจ และกล้าแสดงความคิดเห็น มีความเป็นตัวเองสูง ในขณะที่ผู้ที่ขาด
ความมั่นใจในตนเองไม่กล้าเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผู้อื่นได้ง่าย จะมีลักษณะเป็นคนที่
ชอบตามผู้อื่น
(4) ทัศนคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของ
บุคคล โดยทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ดังนั้นเมื่อเราต้องการให้บุคคลใดๆ เปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมเราจะต้ อ งพยายามที่ จ ะเปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องเขาก่ อ น แต่ใ นความเป็ น จริ ง ทั ศ นคติ เ ป็ น สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงได้ยากเนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจ ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของบุคคล
ย่ อ มกระท าได้ ง่ า ยกว่ า การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของบุ ค คลซึ่ ง ต้ อ งใช้ ค วามเข้ า ใจ แรงพยายามและ
ระยะเวลาดาเนินการที่ยาวนาน
(5) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ
กระทาของบุคคลอื่น ก้าวแรกของการเข้าสู่ความคิดในการสร้างความต้องการแก่บุคคลต้องสร้างให้เกิดกา
รับรู้ก่อน โดยการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการให้มีคุณค่าซึ่งจะเป็นการสร้างการยอมรับได้
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(6) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้และ
ประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ในระยะยาว ดังนั้นหากมีการรับรู้แต่ยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างจะคงที่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้
2) ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ
ความคิดและพฤติกรรม โดยปัจจัยภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ประการ ได้แก่
(1) สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิ่งที่กาหนดอานาจซื้อของผู้บริโภคทั้งในรูปของตัวเงิน
และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ครอบครั ว (Family) การเลี้ยงในภาพครอบครัว ที่แตกต่างกันส่ งผลให้ บุคคลมีความ
แตกต่างกัน เช่น การตอบสนองต่อความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ของบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากครอบครัว
ซึ่งครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอื่นๆ เนื่องจากบุคคลจะใช้ชีวิตในวัยเด็กซึ่งเป็นวัย
ซึมซับและเรียนรู้ลักษณะอันจะก่อให้เกิดเป็นนิสัยประจาของบุคคลไปตลอดชีวิต เป็นต้น
(3) สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคล
ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ของสั ง คม เพื่ อ การยอมรั บ เข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด้วยรูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyles) ค่านิยม
ของสังคม (Social Values) และความเชื่อ (Believes) นอกจากนี้สังคมอาจเป็นได้ทั้งสังคมอาชีพและสังคม
ท้องถิ่นทาให้ต้องศึกษาถึงลักษณะของสังคมเพื่อจะทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลของสังคมที่มีต่อการอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ที่สังคมกาหนด
(4) วัฒนธรรม (Culture) เป็นวิถีการดาเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าเป็นสิ่งดีงามและยอมรับ
มาปฏิบัติเพื่อให้สังคมดาเนินและมีพัฒนาการไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติ
ตามวั ฒ นธรรมเพื่อการอยู่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของสั งคม โดยวัฒ นธรรมเป็น กลุ่ มของค่ านิยมพื้ นฐาน (Basic
Values) การรับรับ (Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) ซึ่งเรียนรู้จากการ
เป็นสมาชิกของสังคมในครอบครัว ชุมชน และสังคมจึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางในการดาเนินชีวิตที่คนส่วน
ใหญ่ในสังคมยอมรับ ประกอบด้วยค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมการใช้วัตถุหรือสิ่งของ หรือแม้กระทั่งวิธี
คิดก็เป็นวัฒนธรรมด้วย
(5) ตัวกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้พบเห็น รู้สึก
คุ้นเคยกับสินค้าหรือบริการนั้น โดยใช้เครื่องมือทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งทาให้ผู้บริโภคมีความไว้วางและมีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้น ดังนั้นธุรกิจจึง
ควรเน้นในเรื่องของการทาให้เกิดการพบเห็นในตราสินค้า (Brand Contract) นาสินค้าเข้าไปให้ผู้บริโภคได้
พบเห็น ได้รู้จัก สัมผัส ได้ยิน ได้ฟังด้วยความถี่สูง การสร้างให้บุคคลเกิดการเปิดรับมากเท่าใดก็ยิ่งทาให้ได้
ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น
(6) สภาพแวดล้ อม (Environment) การเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้ อ มทั่ว ไป เช่น ความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้าหรือเชื้อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ์ El Ninyo และ
La Niya เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน เช่น การเปลี่ยนแปลง
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อย่างกระทันหันของสภาพอากาศทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศได้เร็วและง่ายขึ้น หรือราคา
น้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นมากส่งผลให้ผู้บริโภคใช้รถยนต์น้อยลง เป็นต้น
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีเ กี่ยวกับปัจจัยที่มีอิ ทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผู้ บริโ ภค
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจาก
ความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลทาให้พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ของแต่ล ะบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นสามารถแบ่ง
ออกเป็นสองปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายใน (Internal Factor) เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในด้านความคิด
และการแสดงออกซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ความจาเป็น ความต้องการของบุคคล
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้และการเรียนรู้ และสาหรับปัจจัยภายนอก (External Factor) เป็น
ปัจ จัย ที่เกิดจากสิ่ งแวดล้ อมรอบตัว ของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม ประกอบด้ว ย
สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ตัวกระตุ้นทางการตลาดและสภาพแวดล้อมทั่วไป
2.3 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2.3.1 ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผล โดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติ
ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดาเนินกิจการได้
โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทาง
วิชาการและอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล จานวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เป็นหนึ่งในจานวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยี ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยต่อยอดให้ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึง
ระดับปริญญา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 48 หน้า 1
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์ได้
อนุเคราะห์จัดสรรที่ดินบริเวณคลองหก ฝั่งตะวันตก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 706
เนื้อที่ 610-3-41 ไร่ และบริเวณคลองรังสิตฝั่งเหนืออาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 39 เนื้อที่
109 – 3 – 04 เพือ่ ก่อสร้างศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2528 เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตต่างๆ
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และพระราชทาน
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พระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระราชลัญจกรประจาพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมาย
ราชการของสถาบันฯ
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6ก
วันที่ 18 มกราคมพ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต กระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ปัจจุบันเปิดสอน 4 คณะ ได้แก่
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ ได้แก่
- คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปัจจุบันเปิดสอน 3 คณะ ได้แก่
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ ได้แก่
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
2.3.2 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วย
งานที่เกิดจากการรวม 3 หน่วยงานเดิมของฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกัน ได้แก่ แผนกงานทะเบียนและวัดผล แผนกงานหลักสูตรและตาราเรียน
และแผนกประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ภายหลังการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ในปีพุทธศักราช 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง ในการจัดตั้งส่วน
ราชการภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 โดยเป็นหน่วย
งานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในด้านการรับเข้าศึกษา
ประสานงานการจัดการศึกษา ประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษา สนับสนุน
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พัฒนาทางวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูล งานวิชาการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ
บุคลากรทั่วไปอย่างมีมาตรฐานสากล สถานที่ตั้ง สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคาร 35 ชั้น 2 เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 4423 3067
โทรสาร สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 4423 3068

(ที่มา : รายงานประจาปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอึสาน วันที่แก้ไข 10 ตุลาคม 2559
เว๊บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน )
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 งานวิจัยภายในประเทศ
พรพรรณ ยาใจ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของนักศึกษา
ต่างชาติในการเข้ามาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในประเทศไทย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การ
วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง
นักศึกษาต่างชาติในการเข้ามาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ทาการ
วิจัยประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาติคณะ/โครงการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน233 คน
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามซึ่งผลการวัดค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่า Chi-Square ผลการวิจัยพบว่า
1) ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ถึง 58.4 เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีอายุ
ระหว่าง 20–25 ปี ร้อยละ 64.4% ประเทศที่มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากที่สุด คือประเทศ
สหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 15.9 นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี
สัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดโดยคิดเป็นร้อยละ 47.6 ที่เลือกเข้ามาศึกษาต่อในโครงการ
ไทยศึกษา เลือกที่จะเรียนต่อในระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละ 52.8
2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของนักศึกษาต่างชาติในการ
เข้ามาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบร่วมกัน 4 ปัจจัย คือ
ปั จ จั ย ด้ า นหลั ก สู ต ร ปั จ จั ย ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข องสถาบั น ปั จ จั ย ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า น
ประชาสัมพัน ธ์ และปัจ จัย ด้านทาเลที่ตั้งความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจของนักศึกษาต่างชาติในการเข้ามาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีปัจจัยทางด้านหลักสูตรและปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และปัจจัยด้านทาเลที่ตั้ง
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ปัจ จัยภายนอกมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจของนักศึกษาต่างชาติในการเข้ามาเป็น
นักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบร่วมกัน 4 ปัจจัย คือปัจจัยด้าน
สั งคม ด้านวัฒ นธรรม ด้านจิ ตวิทยา และด้านเศรษฐกิจความสั มพันธ์ระหว่างปัจ จัยภายนอก กับการ
ตัดสินใจของนักศึกษาต่างชาติในการเข้ามาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีปัจจัยทางด้านสังคมไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ด้านจิตวิทยาและด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ธนกฤต ยื น ยงเดชา (2554) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กเรี ย นศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น อันดับหนึ่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านการผลิตบัณฑิตจานวนมากที่ความสาคัญ
ในระดับมากต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รองลงมาคือ จบจากสถาบันนี้แล้วจะมีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพสูงกว่าสถาบันอื่น สาหรับปัจจัยทางด้านราคาถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญกับการเลือกศึกษา
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ในระดั บ มากที่ สุ ด ปั จ จั ย ทางด้ า นสถานที่ คื อ ปั จ จั ย เรื่ อ งมหาวิ ท ยาลั ย ใกล้ ภู มิ ล าเนาเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความส าคั ญมากที่สุ ดในทุกๆ ด้า น รองลงมาคื อ มหาวิ ทยาลั ยมี สิ่ งแวดล้ อ มที่ เ อื้ออ านวยแก่ การเรีย น
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ มีคณะให้เลือกศึกษาจานวนมาก รองลงมาคือ
มีโควตาแลโครงการจานวนมากสาหรับนักเรียนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ต่อมาคือ
มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทัน สมัย ส่ว นปัจ จัยด้านส่ว นบุคคลมีความส าคัญ ในระดับ คือ ประสิ ทธิภาพของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย รองลงมาคือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความหน้าเชื่อถือ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ปัจจัยทีมีอิทธิพลมากที่สุด คือ การมีบริการทางการศึกษาที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยา และปัจจัย
ทางด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ การที่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดั บประเทศ
รองลงมา คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการประชาสัมพันธ์ได้ทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งอีก คือ เพื่อน การเลือกศึกษาต่อตามเพื่อนมีอิทธิพลกับกลุ่ม
ตัว อย่ างสู ง มาก รองลงมาคือ รุ่ น พี่ และการมี มหาวิทยาลั ยเป็ นมหาวิทยาลั ย ในฝั น เป็นมหาวิทยาลั ย
ที่เหมาะสมกับตัวเอง เลือกตามความต้องการของผู้ปกครอง และเลือกตามคาโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือ
ประกาศ ตามลาดับ
ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพของ มทส.ในมุมมองของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) ศึกษาปัจจัยในการเลือกมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปของนักเรียน
ที่มผี ลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านภาพลักษณ์
โดยรวมต่อการเลือก มทส. ในมุมมองของนักเรียนที่มผี ลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
4) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านหลักสูตรต่อการเลือก มทส. ในมุมมองของนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคลต่อ
การเลือก มทส. ในมุมมองของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยแยก
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งใจเลือก ประกอบด้วย ปัจจัย ด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยด้านหลักสูตร และปัจจัยด้าน
เหตุผลส่วนบุคคล โดยมีประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด
ในสายการศึกษาคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชัยภูมิ โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษา
จานวน 497 คน ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแบ่งออกเป็น
5 ปัจจัย คือ ด้านบุคลิกภายนอก ได้แก่ รักสงบ สะอาด สงบเสงี่ยม และมีการปรับปรุงตลอดเวลา ด้าน
ความสามารถ ได้แก่ ฉลาด มั่นคง กระตือรือร้น รวดเร็ว ด้านการเรียน ได้แก่ จริงจัง เคร่งเครียด มีสาระ
ยาก ด้านรสนิยม ได้แก่ ติดดิน บ้านนอก ด้านมูลค่า ได้แก่ แพง ทันสมัย และผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ ด้าน
หลักสูตร และเหตุผลส่วนบุคคล พบว่า ทั้งปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ด้านหลักสูตร และเหตุผลส่วนบุคคล
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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เมธาวี สุขปาน (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รวมทั้ง
ศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยตัวอย่างเก็บจากนักเรียนที่ศึกษาในปีสุดท้ายของระดับการศึกษาระดับวิชาชีพ
(ปวช.) ของวิ ท ยาลั ย พณิ ช ยการธนบุ รี จ านวน 400 คน วิ ธี ก ารวิ จั ย นี้ เ ป็ น วิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมเก็บข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพจาก
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี แบบสอบถามที่ใช้วิเคราะห์
จ านวน 400 ชุด โดยใช้ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการทดสอบสมมติฐ านด้ว ย
แบบจ าลองโลจิ ท ผลการศึ ก ษาพบว่ า คะแนนของความส าคั ญ ทางดานความพึ ง พอใจกั บ ต้ น ทุ น มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับโอกาสในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง (ปวส.) ที่วิทยาลัย พณิชยการธนบุรี เมื่อพิจารณาระดับความสาคัญของปัจจัยทั้งสองด้านพบว่า
นักเรียนให้ความสาคัญกับปัจจัยทางด้านความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ชื่อเสียงของสถานศึกษาที่เป็นที่รู้จัก
มาอย่างยาวนานและเป็นของรัฐบาล รองลงมาได้แก่ ความชอบและความถนัดส่วนตัว รวมทั้ง การชักชวน
จากเพื่อนตามลาดับ
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Cubillo, Sanchez and Cervino (2006) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการในการตัดสินใจของ
นักศึกษาในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างโมเดลของกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาที่
เลือกศึกษาในต่างประเทศที่มาจากหลากหลายปัจจัยแตกต่างกัน เพื่ออธิบาย วิเคราะห์และอธิบายปัจจัย
ต่างๆ ต่อการตัดสินเลือกของนักเรียน ซึ่งในโมเดลนั้นได้สรุปและนาเสนอขั้นตอนในการตัดสินใจว่า ขึ้น
กับปัจจัย 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) เหตุผลและความส่วนบุคคล 2) ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ของประเทศ
3) ภาพลักษณ์ของเมือง 4) ภาพลักษณ์ของสถาบัน และ 5) โปรแกรมการศึกษา
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีดาเนินงาน
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน นครราชสี มา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
มีระเบียบวิธีดาเนินงาน ดังนี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ขั้นตอนในการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ขั้นตอนในการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ดาเนินตามระเบียบวิธีดาเนินงานดังนี้
3.1.1/การทบทวนวรรณกรรม และงานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม ทบทวนเนื้อหาเชิงวิเคราะห์ เพื่อ
กาหนดปัญหาหรือคาถามของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการทาศึกษา
3.1.2/ก าหนดกรอบแนวคิ ด ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน นครราชสี ม า (ระบบโควตา) ประจ าปี ก ารศึก ษา 2560
ผู้ศึกษาได้บูรณาการตัวแปรจาก Cubillo Sanchez, and Cervino (2006)
3.1.3/กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.4/น าแบบสอบถามไปทดสอบกับ ประชากรที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ มตั ว อย่าง คื อ นั กเรี ยน นัก ศึก ษา จาก
สถานศึ กษาต่ า งๆ ทุก ภาคของประเทศที่ ส มั ค รสอบคั ดเลื อกระบบโควตาผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน
30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้ว ยการวิเคราะห์ หาค่าสัมประสิ ทธ์อัลฟ่าของครอนบาร์ค
(Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3.1.5/การวิเคราะห์ผลโดยประมวลผลที่ได้จากข้อมูลในแบบสอบถามทั้งหมดนาเสนอผลการอภิปราย
ในรูปแบบของตารางประกอบคาบรรยาย
3.1.6/การอภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาโดยเปรียบเทียบผลที่ได้กับผลการศึกษาในอดีต หรือจาก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งจะคานึงถึงความสอดคล้องและความแตกต่างกันของผลการศึกษาแต่ละเรื่อง
3.1.7/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผลของการศึกษาที่ได้จากการศึกษา
และวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่เป็นความจริงที่ถูกค้นพบโดยจัดทาเป็นรูปเล่มและนาไปเสนอผลงานศึกษา
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1//ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ ทุกภาคของประเทศที่สมัครสอบ
คัดเลือกระบบโควตาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 โดยเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อย
แล้ว รวมทั้งสิ้น 691 คน
1.3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ ทุกภาคของประเทศที่สมัครสอบ
คัดเลือกระบบโควตาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีม า
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 248 คน โดยใช้ตารางของ
เครซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554: 74) และเพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดในการศึกษาผู้ศึกษาจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 300 ราย โดยดาเนินการแจกแบบสอบถาม
แก่กลุ่มตัวอย่างและอธิบายวิธีการตอบด้วยตัวเอง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษานี้ ผู้ ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามกรอก และแบบสอบถามปลายปิด แบบมีหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions)
ลักษณะของคาถามเป็นแบบสารวจรายการ (Checklist) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555: 280) โดยทาการ
เลือกข้อที่เหมาะสมที่สุด ประกอบด้วย เพศ จังหวัดที่อาศัย กาลังศึกษาระดับชั้น ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียน
เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้รวมของครอบครัว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน นครราชสี มา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ศึกษาของ ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ประกอบด้วย
1) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
2) ปัจจัยด้านหลักสูตร
3) ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อการตั ดสิ น ใจเลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่อ ระดั บปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน
นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended
Questions)

28
สาหรับแบบสอบถามในส่วนที่ 2 มีลักษณะข้อคาถามโดยใช้มาตรวัดส่วนลิเคิร์ท (Likert Scale)
ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด โดยมีการกาหนดคะแนนคาตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555:
283)
5 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
1 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
การกาหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคเพื่อแปลความหมายค่าเฉลี่ยไว้ 5 ระดับ จาก
การคานวณระดับค่าเฉลี่ย (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555: 283) ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย

= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
=
(5-1)
5
=
0.8

จากการคานวณดังกล่าว นามากาหนดเกณฑ์ในการวัดระดับความคิดเห็น ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
การแปลความหมายของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544 : 64-78) ดังนี้
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000 – 0.999 หมายถึง
มีการกระจายของข้อมูล
ไม่แตกต่างกันมาก
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.000 ขึ้นไป หมายถึง
มีการกระจายของข้อมูล
แตกต่างกันมาก
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3.3.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1) ทาการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นจากแนวคิดทฤษฎีงานศึกษาต่างๆ
2) กาหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื้อ หาของแบบสอบถามตามตัว แปรที่เกี่ ยวข้ องเพื่อให้
สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ โดยเรียงลาดับตามลักษณะของคาถามและแยกเป็นหมวดหมู่
ตามกรอบแนวคิดของงานศึกษา
3) จัดพิมพ์แบบสอบถามและเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity)
4) ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อให้แบบสอบถามมีความชัดเจน และถูกต้องก่อนนาไปใช้
5) นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษา
ต่างๆ ทุกภาคของประเทศที่ส มัครสอบคัดเลื อกระบบโควตาผ่ านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่ อ น าผลไปหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบั ค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการคานวณมีค่า 0.906 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น
สูง (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555: 231-232)
6) สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 โดย
มีแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจาก
ตัวแปร คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 ชุด
โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1) ดาเนินการแจกแบบสอบถามยังกลุ่มตัวอย่างที่มารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 1719 พฤษภาคม 2560 และอธิบายวิธีการตอบด้วยตัวเอง
2) ด าเนิ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของแบบสอบถามในเบื้ อ งต้ น และแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด จากหนังสือ เอกสาร
ทางวิชาการ งานศึกษา บทความศึกษา บทความวิชาการ และข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ข้อ มูล ที่ร วบรวมได้ จากแบบสอบถาม ผู้ ศึก ษาได้ ดาเนิน การตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก ลงรหัสตามที่กาหนดไว้
ล่วงหน้า ประมวลผลข้อมูล จากข้อมูลที่ได้ลงรหัสแล้วบันทึกไว้ โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อการศึกษา
ทางสังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกับนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ทุกภาคของประเทศที่
สมั ค รสอบคั ด เลื อ กระบบโควตาผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
นครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย เพศ จังหวัดที่อาศัย กาลังศึกษา
ระดับ ชั้น ปั จ จุ บั น ศึกษาอยู่ โ รงเรี ย น เกรดเฉลี่ ยสะสม และรายได้รวมของครอบครัว โ ดยใช้ส ถิ ติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบด้ว ย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยฯ โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับ
การบรรยาย
3.5.3 นาข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากแบบสอบถามส่วนที่ 3 มาสรุปหรือวิเคราะห์ในลักษณะการบรรยาย
เชิงพรรณนา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปี
การศึกษา 2560 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็น นักเรียน
นั ก ศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษาต่ า งๆ ทุ ก ภาคของประเทศที่ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กระบบโควตาผ่ า นระบบ
อิน เทอร์ เ น็ ตของมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลอีส าน นครราชสี มา ระดับ ปริญ ญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2560 โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
4.1 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ในการนาเสนอข้อมูลซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เป็นลักษณะค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
4.2 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปี
การศึกษา 2560 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการนาเสนอข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เป็นลักษณะค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้กาหนด
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
Y
แทน การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
X
แทน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปีการศึกษา 2560
X1
แทน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
X2
แทน ปัจจัยด้านหลักสูตร
X3
แทน ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว
4.1 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ศึกษาได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยผู้ ศึกษาได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็น นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ทุกภาคของประเทศที่สมัครสอบคัดเลือกระบบ
โควตาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 300 ชุด และทาการเก็บรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน พบว่ามีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จานวน 300 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
โดยนาเสนอข้อมูล ในรูปของความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ปรากฏผลดังแสดงใน
ตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 4-1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. จังหวัดที่อาศัย
เพชรบูรณ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ปราจีนบุรี
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ระยอง
ลพบุรี
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สระแก้ว
สระบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
อุบลราชธานี
3. กาลังศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4. ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียน
โรงเรียนของรัฐบาล
โรงเรียนของเอกชน

จานวน (คน)

(N = 300)
ร้อยละ

99
201

33.00
67.00

2
1
11
1
235
21
1
1
5
1
6
4
1
1
5
1
1
1

0.67
0.33
3.67
0.33
78.67
7.00
0.33
0.33
1.67
0.33
2.00
1.33
0.33
0.33
1.67
0.33
0.33
0.33

69
102
129

23.00
33.00
43.00

259
41

86.30
13.70
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(ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป
5. เกรดเฉลี่ยสะสม
2.30-2.50
2.51-2.80
2.81-3.00
3.01-3.50
3.50 ขึ้นไป
6. รายได้รวมของครอบครัว
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
30,001 ขึ้นไป

จานวน (คน)

(N = 300)
ร้อยละ

8
20
29
119
124

2.70
6.70
9.70
39.70
41.30

49
96
74
21
27
33

16.30
32.00
24.70
7.00
9.00
11.00

จากตารางที่ 4-1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน 201 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่จังหวัดนครราชสีมา จานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ
78.67 รองลงมาได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และจังหวัดชัยภูมิ จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.67 ตามลาดับ
กาลั งศึกษาอยู่ ระดับ ประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00
รองลงมาได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 102 คิดเป็นร้อยละ 33 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ตามลาดับ ศึกษาอยู่โรงของรัฐบาล จานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ
86.30 รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนของเอกชน จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70
เกรดเฉลี่ยสะสมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3.50 ขึ้นไป จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30
รองลงมา ได้แก่ เกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.01-3.50 จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 และเกรดเฉลี่ย
ระหว่าง 2.81-3.00 จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 ตามลาดับ
รายได้รวมของครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จานวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.00 รองลงมา ได้แก่ มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท และมีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 ตามลาดับ
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4.2 การนาเสนอระดับความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมโดยนาเสนอในรูปแบบของข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความคิดเห็นและลาดับแสดงในตารางที่ 4-2 ดังนี้
ตารางที่ 4-2 ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่เป็นระดั บความคิดเห็ นของผู้ ตอบแบบสอบถาม
เกี่ย วกับ ปัจ จัย ที่ส่ง ผลต่อ การตัด สิน ใจเข้า ศึก ษาต่อ ระดับ ปริญ ญาตรีใ นมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน นครราชสีม า (ระบบโควตา) ประจาปี การศึก ษา 2560
ในภาพรวม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
1 ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2 ด้านหลักสูตร
3 ด้านความเป็นส่วนตัว
รวม



4.42
4.35
4.14
4.30

S.D.
0.44
0.46
0.71
0.46

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ระดับ
1
2
3

จากตารางที่ 4-2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจ จัย ที่ส่ง ผลต่อ การ
ตัด สิน ใจเข้า ศึก ษาต่อ ระดับ ปริญ ญาตรีใ นมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน นครราชสีม า
(ระบบโควตา) ประจาปี การศึก ษา 2560 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.30,
S.D. = 0.46) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อค่าเฉลี่ยรายด้านใน
อันดับที่ 1 คือ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.42, S.D. = 0.44)
รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.35, S.D. = 0.46) และด้านความเป็น
ส่วนตัวเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในอันดับสุดท้าย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (  = 4.14, S.D. = 0.71)
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปีการศึกษา 2560 ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยนาเสนอในรูปแบบของข้อมูลค่า เฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความคิดเห็นและลาดับแสดงในตาราง
ที่ 4-3 ดังนี้
ตารางที่ 4-3 ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่เป็นระดั บความคิดเห็ นของผู้ ตอบแบบสอบถาม
เกี่ย วกับ ปัจ จัย ที่ส่ง ผลต่อ การตัด สิน ใจเข้า ศึก ษาต่อ ระดับ ปริญ ญ าตรีใ นมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน นครราชสีม า (ระบบโควตา) ประจาปี การศึก ษา 2560
ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
ระดับ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
S.D.
ความ
ระดับ
คิดเห็น
1 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน
4.59 0.54 มากที่สุด
1
2 เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา
4.49 0.62 มากที่สุด
4
3 เป็ น มหาวิทยาลั ย ที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี 4.46 0.63 มากที่สุด
6
และงานศึกษา
4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการเรียน
4.47 0.63 มากที่สุด
5
การสอน
5 เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค ณาจารย์ เ ก่ ง และมี ค วามรู้ 4.54 0.54 มากที่สุด
2
เชี่ยวชาญ
6 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
4.42 0.63 มากที่สุด
8
ที่ทันสมัย
7 เป็น มหาวิทยาลั ยที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มี 4.41 0.64 มากที่สุด
9
ความพร้อม
8 เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มร่ ม รื่ น และ 4.43 0.71 มากที่สุด
7
สวยงาม
9 เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าง่าย จบยาก
3.94 0.91 มาก
10
10 เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ บการศึ ก ษาแล้ ว ได้ รั บ การ 4.50 0.62 มากที่สุด
3
ยอมรับจากตลาดแรงงาน
รวม
4.42 0.44 มากที่สุด
จากตารางที่ 4-3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจ จัย ที่ส่ง ผลต่อ การ
ตัด สิน ใจเข้า ศึก ษาต่อ ระดับ ปริญ ญาตรีใ นมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน นครราชสีม า
(ระบบโควตา) ประจาปี การศึกษา 2560 ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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ที่สุด (  = 4.42, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ค่าเฉลี่ยรายข้อในอันดับที่ 1 คือ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.59, S.D. = 0.54) รองลงมา คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์เก่งและมีความรู้เชี่ยวชาญ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.54) และเป็นมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาแล้วได้รับ
การยอมรับจากตลาดแรงงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.50, S.D. = 0.62)
4.2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจ าปี การศึกษา 2560 ด้านหลั กสู ตร โดยนาเสนอในรูปแบบของข้อมูลค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความคิดเห็นและลาดับแสดงในตารางที่ 4-4 ดังนี้
ตารางที่ 4-4 ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่เป็นระดั บความคิดเห็ นของผู้ ตอบแบบสอบถาม
เกี่ย วกับ ปัจ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ การตัด สิน ใจเข้า ศึก ษาต่อ ระดับ ปริญ ญาตรีใ นมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน นครราชสีม า (ระบบโควตา) ประจาปี การศึก ษา 2560
ด้านหลักสูตร
ระดับ
หลักสูตร
S.D.
ความ
ระดับ

คิดเห็น
1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนการศึกษา
4.30 0.65 มากที่สุด
7
2 ค่าเทอมมีราคาที่เหมาะสมและไม่แพง
4.14 0.73 มาก
10
3 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเทอมไม่สูงเมื่อเทียบกับ 4.21 0.72 มากที่สุด
9
มหาวิทยาลัยอื่น
4 หลักสูตรที่เปิดสอนมีชื่อเสียง
4.35 0.67 มากที่สุด
6
5 หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนตรงตามความต้ อ งการของ 4.44 0.68 มากที่สุด
3
ตลาดแรงงาน
6 หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณภาพและมีจานวนหน่วยกิต 4.39 0.61 มากที่สุด
4
ที่เหมาะสม
7 หลักสูตรที่เปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชีพ
4.46 0.62 มากที่สุด
2
8 มีจานวนเทอมต่อปีการศึกษาที่เหมาะสม
4.38 0.63 มากที่สุด
5
9 มีระบบรับนักเรียนแบบโควตาหรือรับตรง
4.56 0.57 มากที่สุด
1
10 มีระดับคะแนนในการรับนักเรียนสูง
4.29 0.67 มากที่สุด
8
รวม
4.35 0.46 มากที่สุด
จากตารางที่ 4-4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจ จัย ที่ส่ง ผลต่อ การ
ตัด สิน ใจเข้า ศึก ษาต่อ ระดับ ปริญ ญาตรีใ นมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน นครราชสีม า
(ระบบโควตา) ประจาปี การศึก ษา 2560 ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.35,
S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อค่าเฉลี่ยรายข้อ
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ในอันดับที่ 1 คือ มีระบบรับนักเรียนแบบโควตาหรือรับตรง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.56,
S.D. = 0.57) รองลงมา หลักสูตรที่เปิดสอนเส้นทางด้านสาขาวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด
(  = 4.46, S.D. = 0.62) และหลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด (  = 4.44, S.D. = 0.68)
4.2.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปีการศึกษา 2560 ด้านเหตุผลส่วนตัว โดยนาเสนอในรูปแบบของข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความคิดเห็นและลาดับแสดงในตารางที่ 4-5 ดังนี้
ตารางที่ 4-5 ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่เป็นระดั บความคิดเห็ นของผู้ ตอบแบบสอบถาม
เกี่ย วกับ ปัจ จัย ที่ส่ง ผลต่อ การตัด สิน ใจเข้า ศึก ษาต่อ ระดับ ปริญ ญาตรีใ นมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน นครราชสีม า (ระบบโควตา) ประจาปี การศึก ษา 2560
ด้านเหตุผลส่วนตัว
เหตุผลส่วนตัว
1

มี ห ลั ก สู ต รและสาขาวิ ช าตรงตามความต้ อ งการของ
นักเรียน
2 เพื่อนสนิทเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
3 เพื่อนเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจานวน
มาก
4 เพื่อนส่วนใหญ่มีความนิยมในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
5 ผู้ปกครองของนักเรียนสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
แห่งนี้
6 ผู้ ป กครองของนั ก เรี ย นแนะน าให้ เ ลื อ กเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้
7 ครูที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนาให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัย
แห่งนี้
8 ครูแนะแนวเป็นผู้แนะนาให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัย
แห่งนี้
9 รุ่นพี่เป็นผู้แนะนาให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
10 บุคคลที่ นักเรีย นประทั บใจ (Idol) เป็ นศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้
รวม



4.53

ระดับ
S.D.
ความ
คิดเห็น
0.63 มากที่สุด

ระดับ
1

4.09
4.18

1.03
0.99

มาก
มาก

8
5

4.20
3.71

0.92
1.38

มาก
มาก

3
10

4.19

1.01

มาก

4

4.18

0.93

มาก

6

4.13

0.95

มาก

7

4.22
3.96

0.92 มากที่สุด
1.12 มาก

4.14

0.71

มาก

2
9
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จากตารางที่ 4-5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจ จัย ที่ส่ง ผลต่อ การ
ตัด สิน ใจเข้า ศึก ษาต่อ ระดับ ปริญ ญาตรีใ นมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน นครราชสีม า
(ระบบโควตา) ประจาปี การศึก ษา 2560 ด้านเหตุผลส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.14,
S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อค่าเฉลี่ยรายข้อ
ในอันดับที่ 1 คือ มีหลักสูตรและสาขาวิชาตรงตามความต้องการของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.53, S.D. = 0.63) รองลงมา รุ่นพี่เป็นผู้แนะนาให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.22, S.D. = 0.92) และเพื่อนส่วนใหญ่มีความนิยมในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (  = 4.20, S.D. = 0.92)
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน นครราชสี ม า (ระบบโควตา) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560
เป็นการศึกษาเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปี
การศึกษา 2560 2) ศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปี
การศึกษา 2560 3) ศึกษาปัจจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 4) ศึกษา
ปั จ จั ย ด้ า นเหตุ ผ ลส่ ว นตั ว ที่ส่ ง ผลต่ อ การตั ดสิ น ใจเลื อกเข้า ศึ ก ษาต่ อระดั บปริ ญญาตรีใ นมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ ทุกภาคของประเทศที่สมัครสอบคัดเลือกระบบโควตา
ผ่ านระบบอิน เทอร์ เน็ ตของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน นครราชสี ม า ระดับ ปริ ญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2560 ทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 300 ชุด ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 300 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนแบบสอบถามทั้งหมด
ทาการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติโดยสถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเนื้อหา
ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะจากงานศึกษา
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 สรุปผลข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยมีนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ
ทุกภาคของประเทศที่สมัครสอบคัดเลือกระบบโควตาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน
300 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 อาศัยอยู่
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 78.67 กาลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป จานวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.30 มีรายได้รวมของครอบครัวอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ
32.00
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5.1.2 สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปี การศึกษา 2560 ในภาพรวม
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.30, S.D. = 0.46)
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อค่าเฉลี่ยรายด้านในอันดับที่ 1 คือ
ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.42, S.D. = 0.44) รองลงมา คือ
ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.35, S.D. = 0.46) และด้านความเป็นส่วนตัวเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในอันดับสุดท้าย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(  = 4.14, S.D. = 0.71) หมายถึง นักเรียน นักศึกษาให้ความสาคัญ โดยภาพรวมมากที่สุดโดยเฉพาะ
ในเรื่องของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัย ของรัฐที่มีชื่อเสียงมานานและมีระบบ
รับนักเรียนแบบโควตาหรือรับตรง อีกทั้งยังให้ความสาคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของหลักสูตรที่เปิดสอน
ซึ่งตรงกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา
5.1.3 สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปี การศึกษา 2560 ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปี การศึกษา 2560 ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.42,
S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อค่าเฉลี่ยรายข้อใน
อันดับที่ 1 คือ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.59,
S.D. = 0.54) รองลงมา คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์เก่งและมีความรู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.54) และเป็นมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาแล้วได้รับการยอมรับจาก
ตลาดแรงงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.50, S.D. = 0.62) หมายถึง นักเรียน นักศึกษา
ให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่องของความเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน มีครู อาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และจบการศึกษาแล้วได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน
5.1.4 สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปี การศึกษา 2560 ด้านหลักสูตร
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปี การศึก ษา 2560 ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.35, S.D. = 0.46)
เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่ มตัว อย่างที่มีต่อค่าเฉลี่ยรายข้อในอันดับที่ 1
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คือ มีระบบรับนักเรียนแบบโควตาหรือรับตรง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.56, S.D. = 0.57)
รองลงมา หลักสูตรที่เปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.46, S.D.
= 0.62) และหลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.44, S.D. = 0.68) หมายถึง นักเรียนได้ให้ความสาคัญกับหลักสูตรมากที่สุด โดยเฉพาะการมีระบบ
รับนักเรียนแบบโควตาหรือรับตรง โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชีพซึ่งตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
5.1.5 สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปี การศึกษา 2560 ด้านเหตุผลส่วนตัว
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปีก ารศึก ษา 2560 ด้านเหตุผลส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.14, S.D. = 0.71)
เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่ มตัว อย่างที่มีต่อค่าเฉลี่ยรายข้อในอันดับที่ 1
คือ มีหลักสูตรและสาขาวิชาตรงตามความต้องการของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53,
S.D. = 0.63) รองลงมา รุ่นพี่เป็นผู้แนะนาให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.22, S.D. = 0.92) และเพื่อนส่วนใหญ่มีความนิยมในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(  = 4.20, S.D. = 0.92) หมายถึง นักเรียน นักศึกษาได้ให้ความสาคัญกับเหตุผลส่วนตัวมาก โดยเฉพาะ
การมีหลักสูตรและสาขาวิชาตรงตามความต้องการของนักเรียน นักศึกษา โดยมีรุ่นพี่เป็นผู้แนะนาให้เลือก
เรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากที่สุด อีกทั้งเพื่อนส่วนมากมีความนิยมในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
5.1.6 สรุปผลตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
จากการศึกษาพบว่า นักเรียน นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจเลื อกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน
นครราชสี ม า (ระบบโควตา) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ในภาพรวม คื อ ปั จ จั ย ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยฯ
วัตถุประสงค์ที่ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปีการศึกษา 2560
จากการศึกษาพบว่า นักเรียน นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 คือ มหาวิทยาลัยฯ เป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน
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วัตถุประสงค์ที่ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา
2560
จากการศึกษาพบว่า นักเรียน นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจั ย
ด้านหลักสูตรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 คือ มหาวิทยาลัยฯ มีระบบรับนักเรียนแบบ
โควตาหรือรับตรง
วัตถุประสงค์ที่ 4) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน นครราชสี ม า (ระบบโควตา) ประจ าปี
การศึกษา 2560
จากการศึกษาพบว่า นักเรียน นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านเหตุผลส่วนตัวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 คือ มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรและ
สาขาวิชาตรงตามความต้องการของนักเรียน นักศึกษา
5.2 อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 ผู้ศึกษา
สามารถอภิปรายผลโดยมีประเด็นที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 ปัจจัยด้านภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อ การตัด สิน ใจเข้า ศึก ษาต่อ ระดับ ปริญ ญาตรีใ นมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีส าน
นครราชสีม า (ระบบโควตา) ประจาปี ก ารศึก ษา 2560 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุ ด
โดยเฉพาะด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็น
มหาวิท ยาลั ย ของรั ฐ ที่ มีชื่ อเสี ย งมานาน รวม 61 ปี โดยครั้ งแรกได้ จัด ตั้ง ขึ้น เป็ นวิ ทยาลั ยเทคนิค ภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ นครราชสี มา สั งกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2499 เป็น
สถานศึกษาที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพและให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะ
ซึ่ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารเปิ ด สอนหลั ก สู ต รส าหรั บ ระดั บปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร 4-5 ปี โดยรั บ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 และผู้สาเร็จการศึ กษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) มีจานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (15 สาขาวิชา) คณะ
บริหารธุรกิจ (5 สาขาวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (12 สาขาวิชา) และคณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม (9 สาขาวิชา) หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง–เทียบโอน รับผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ( 8 สาขาวิชา) คณะบริหารธุรกิจ (5 สาขาวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
(1 สาขาวิชา) สาหรับระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ได้แบ่งออกเป็น
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3 ระบบ คือ 1) ระบบโควตา ประกอบด้วย 1.1) ระบบโควตา (ปิด) ใช้วิธีการให้โควตาผ่านสถานศึกษา
เครือข่าย ทั้งนี้ได้มีการกาหนดคุณสมบัติและจานวนผู้สมัครโดยไม่มีการสอบแข่งขัน 1.2) ระบบโควตา
(เปิด) ใช้วิธีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้การกาหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครและค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นเงื่อนไขในการสมัครประกอบกับการสอบแข่งขันคัดเลือก 2) ระบบรับตรง
โดยใช้วิธีสอบแข่งขันคัดเลือก และ 3) ระบบแอดมิชชั่น (Admission) กลางซึ่งดาเนินการโดยสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งนี้โดยใช้วิธีกาหนดให้คณะวิชาที่มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลผ่าน
ระบบแอดมิ ช ชั่ น แจ้ ง ความประสงค์ ไ ปยั ง ส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง รายชื่ อ มายั ง
มหาวิ ทยาลั ย ฯ ให้ ด าเนิ น การสอบสั มภาษณ์ เ พื่อ คั ดเลื อ กบุ คคลเข้า ศึก ษาต่ อในมหาวิท ยาลั ย ฯ ต่อ ไป
ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตรและด้านเหตุผลส่วนตัวมีผลต่อ การตั้งใจเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ประเด็นที่ 2 ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจ จัย ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงมายาวนานและมีความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
อัน จะช่ว ยทาให้ เ กิดการจดจ า การบอกถึ งคุณลั กษณะเด่นของมหาวิทยาลั ย ฯ รวมทั้ งก่อให้ เ กิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อได้เข้ามาศึกษาและส าเร็ จการศึกษาออกไปอีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลั ยฯ ที่ มีความเก่าแก่
มีชื่อเสียงและมีครู อาจารย์ที่เก่ง มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นมหาวิทยาลัยฯ
ที่ส ามารถผลิ ต นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น ที่ ยอมรั บ จากตลาดแรงงานหรื อ ได้รั บ การยอมรั บ จากสถาน
ประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายสาขาวิชาซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการนาเทคโนโลยี เครื่องมือ
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นห้ อ งเรี ย นในภาคบรรยาย มี ชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ก ารภายใน
ห้ อ งปฏิ บั ติก ารส าหรั บ ภาคการปฏิ บั ติ มีก ารอภิ ป รายกลุ่ ม สั ม มนาตลอดจนโครงงานหรื อ การศึ ก ษา
ซึ่งนักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือ ซึ่งเอื้อและสนับสนุนต่อการเรียนการ
สอนให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับเมธาวี สุขปาน (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับปัจจัยด้านความมีชื่อเสียงของวิทยาลัย
มายาวนาน
ประเด็นที่ 3 ด้านหลักสูตร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจ จัย ด้าน
หลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีระบบรับนักศึกษาแบบโควตา
(ปิด) ซึ่งใช้วิธีการให้โควตาผ่านสถานศึกษาเครือข่ายโดยมีการกาหนดคุณสมบัติและจานวนผู้สมัครและไม่มี
การสอบแข่งขัน มีระบบโควตา (เปิด) ซึ่งใช้วิธีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยมีการ
กาหนดคุณสมบั ติของผู้สมัครและค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นเงื่อนไขในการสมัครประกอบกับการสอบแข่งขัน
คัดเลือก และมีระบบรับตรงโดยใช้วิธีสอบแข่งขันคัดเลือกซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ ต้องการเข้า
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ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ และหลักสูตรที่เปิดสอนยังเน้นด้านสาขาวิชาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่ ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งผู้สาเร็จการศึกษาเชื่อมั่นว่าหากสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ไปจะเป็นที่รู้จักในวงการของผู้ประกอบอาชีพทางด้านสาชาวิชาชีพนั้นๆ และมีโอกาสที่จะได้รับการ
พิจ ารณารั บ เข้าทางานมากกว่าผู้ ส าเร็ จ การศึกษาในสาขาวิช าเดียวกันจากมหาวิท ยาลั ยอื่น อีกทั้ ง
มหาวิทยาลัยฯ ยังมีหลักสูตรที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ มีจานวนหน่วยกิตและจานวนเทอมต่อปีการศึกษาที่
เหมาะสม ตลอดจนมีทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และค่าเทอมและ
ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
ประเด็นที่ 4 ด้านเหตุผลส่วนตัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัย ด้าน
เหตุผลส่วนตัว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการเปิดสอนในหลักสูตรและ
สาขาวิช าที่สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของนักเรียน นักศึกษา ได้ซึ่ง อาจเป็นเพราะ
นักเรียนนักศึกษาแต่ละคนต่างก็มีความต้องการที่จะศึกษาในหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดหรือ
ความชอบส่วนตัวของตน ประกอบกับนักเรียน นักศึกษา มีรุ่นพี่เป็นผู้แนะนาให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ดังนั้นรุ่นพี่จึงมีความสาคัญในการเป็นแหล่งกระจายข้อมูลเบื้องต้นหรือเป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ นอกจากนั้ น ยั ง มี เ พื่ อ นสนิ ท และเพื่ อ นส่ ว นใหญ่ ที่ มี ความนิ ย มและเลื อกเข้ า เรี ย นต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยรวมถึงการที่นักเรียน นักศึกษามี ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวเป็นผู้แนะนาให้เลือกเรียนต่อ
ตลอดจนมีบุคคลที่นักเรียน นักศึกษาประทับใจ (Idol) และเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเมธาวี สุขปาน (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับปัจจัยด้านความชอบ
และความถนัดของส่วนตัวมากที่สุด
5.3 ข้อเสนอแนะจากศึกษา
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560 สามารถ
สรุปข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้
5.3.1 มหาวิทยาลัยฯ ควรมี การแก้ไขปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องของการเข้า
ศึกษาต่อง่ายแต่สาเร็จการศึกษายาก ด้วยการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลา
ในการศึกษาตลอดหลักสูตร
5.3.2 มหาวิทยาลัยฯ ควรทบทวนปัจจัยด้านหลักสูตรเกี่ยวกั บอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน
ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายในการเรียนให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อนักศึกษาและให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ควรศึกษาถึงความเหมาะสมในการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
เรียนในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยโดยใช้พื้นฐานของอัตราเงินกู้ กยศ.
5.3.3 มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างความเข้าใจบุคลากรทางการศึกษาในทุกภาคส่วน เกี่ยวกับปัจจัยด้าน
เหตุผลส่วนตัวในเรื่องของ ผู้ปกครองไม่มีอิ ทธิพลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ แต่คนที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ
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รุ่นพี่ รองลงมาคือ เพื่อนสนิทและเพื่อนส่ วนใหญ่เลือกเรียนที่นี่ รองลงมาคือครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง และ Idol เป็นลาดับ
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
5.4.1 ควรศึกษาปั จจั ยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลื อกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบรับตรง) ทั้งนี้เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบกับ
ระบบโควตาว่าผลที่ได้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
5.4.2 ควรศึกษาปั จจั ยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลื อกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน นครราชสี ม า (ระบบแอดมิ ช ชั่ น ) ทั้ ง นี้ เ พื่ อ น าผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามา
เปรียบเทียบกับระบบโควตาและระบบรับตรงว่าผลที่ได้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
5.4.3 ควรศึกษาปั จจั ยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลื อกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน นครราชสี ม า (ระบบโควตา ระบบรั บ ตรง และระบบแอดมิ ช ชั่ น ) กั บ
มหาวิทยาลัยอื่น ทั้งนี้เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบว่าผลที่ได้มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร
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แบบสอบถาม
ปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา)
ประจาปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1) เพศ
 ชาย
2) จังหวัดที่อาศัย

 หญิง

3) กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
 ม.6

4) ปัจจุบันท่านศึกษาอยู่ในโรงเรียน
 โรงเรียนของรัฐบาล

5) เกรดเฉลี่ยสะสม
 2.30-2.50

 2.81-3.00

6) รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว
 ต่ากว่า 10,000

 20,001-25,000


ปวช.

 ปวส.

โรงเรียนเอกชน
2.51-2.80
3.01-3.50

 3.51 ขึ้นไป

10,001-15,000
25,001-30,000

 15,001-20,000
 30,001 ขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา 2560
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน
เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและงานศึกษา
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอน
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์เก่งและมีความรู้เชี่ยวชาญ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความพร้อม
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และสวยงาม
เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าง่าย จบยาก
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ บการศึ ก ษาแล้ ว ได้ รั บ การยอมรั บ จาก
ตลาดแรงงาน
หลักสูตร
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนการศึกษา
ค่าเทอมมีราคาที่เหมาะสมและไม่แพง
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเทอมไม่สูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
หลักสูตรที่เปิดสอนมีชื่อเสียง
หลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณภาพและมีจานวนหน่วยกิตที่เหมาะสม
หลักสูตรที่เปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชีพ
มีจานวนเทอมต่อปีการศึกษาที่เหมาะสม
มีระบบรับนักเรียนแบบโควตาหรือรับตรง
มีระดับคะแนนในการรับนักเรียนสูง
เหตุผลส่วนตัว
มีหลักสูตรและสาขาวิชาตรงตามความต้องการของนักเรียน
เพื่อนสนิทเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เพื่อนเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจานวนมาก
เพื่อนส่วนใหญ่มีความนิยมในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ผู้ปกครองของนักเรียนสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ผู้ปกครองของนักเรียนแนะนาให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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27
28
29
30

ครูที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนาให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ครูแนะแนวเป็นผู้แนะนาให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
รุ่นพี่เป็นผู้แนะนาให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
บุคคลที่นักเรียนประทับใจ (Idol) เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
แห่งนี้

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ในมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาปีการศึกษา
2560
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ประวัตินักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1. ชื่อ – สกุล
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาอังกฤษ
2. ตาแหน่งทางวิชาการ

นางณัชชา
NATCHA

สุวรรณวงศ์
SUWANNAWONG

-

3. ตาแหน่งทางการบริหาร

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

4. สังกัด

งานบริหารงานทั่วไป สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
บ้านเลขที่ 2463 ถนนสืบศิริ
ตาบล ในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์มือถือ 081 – 2648394 อีเมล์ Natcha46@hotmail.com
6. วุฒิการศึกษา
7. สาขาวิชาที่เชีย่ วชาญ

บธ.ม.บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
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