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บทคดัย่อ 

การวจิยัครั :งนี:มวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อ

การเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา และเปรยีบเทยีบปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา 

จาํแนกตามเพศ คณะที�สงักดั ก่อนและหลงัเขา้เรยีนที�มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยัครั :งนี:  ได้แก่ นักศกึษา ทั :ง 12 คณะ ของมหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย์ ปีการศึกษา 2556  จํานวน 954 คน โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบ

เจาะจง เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคอืแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี�ยวกบั

ปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที�มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์โดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ 1) สถานภาพทั �วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบประมาณค่า 5 ระดบั และ 

3) แบบสอบถามปลายเปิด  

ผลการวจิยัพบวา่  

1. นักศกึษามคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ที�

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ จากมากไปน้อย 3 ลําดบั คือ 1.ปจัจยัด้านหลกัสูตร 2.ปจัจัยด้าน

อาจารยผ์ูส้อน และ3.ปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

2. ปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา จําแนกตามเพศ ก่อนเขา้เรยีนและหลงั

เขา้เรยีน มคีวามคดิเหน็ของปจัจยั ไม่สอดคลอ้งกนั แต่เมื�อจําแนกตามคณะที�สงักดั มคีวามคดิเหน็

ของปจัจยัสอดคลอ้งกนัเป็นสว่นใหญ่ 

3. เมื�อพจิารณาในภาพรวม ทั :งจําแนกตามเพศ คณะที�สงักดั ก่อนและหลงัเขา้เรยีน พบว่า

ปจัจยัที�มีผลต่อการเลือกเรียนในระดบัอุดมศึกษาที�มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ คอื ปจัจยัด้าน

หลกัสตูร และปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
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Abstract 

 This research aims to study the opinions of undergraduate students concerning the 

factors affecting decision to study in higher education level and compare of those factors by 

students’ gender, affiliated faculty, before and after admission to Dhurakij Pundit University. 

The samples used in this study were 954 undergraduate students from all faculties 

at Dhurakij Pundit University during academic year 2013. The method used for sampling 

was purposive sampling. The data collection consists of 1) General information of 

respondents 2) five rating scale and 3) open-ended questionnaire regarding to the factors 

affecting decision to study in higher education level at Dhurakij Pundit University. 

The results are consistently shown that : 

1. Undergraduate students have an opinion about factors affecting decision to study 

in higher education level at Dhurakij Pundit University are 1) curriculum, 2) instructors and 

3) welfare and services respectively. 

 2. Factors affecting decision to study in higher education level by students’ gender, 

before and after admission are not consistent, But are mostly consistent by affiliated faculty. 

3. Overall, By students’ gender,affiliated faculty, before and after admission 

consistently shown that the factors affecting decision to study in higher education level at 

Dhurakij Pundit University are curriculum and instructors. 

DPU



ค 
 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยฉบับนี�สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย ผู้วิจ ัยขอกราบ

ขอบพระคุณ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ที*ได้กรุณาใหทุ้นสนับสนุนในการวจิยัในครั �งนี� จนทําให้

งานวจิยันี�สาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สาลนิี อาจารยี์ ดร.วชริศรณ์ แสงสวุรรณ 

และดร.ชนินนัท ์พฤกษ์ประมลู ที*ไดใ้หค้วามกรณุาในการแนะนํา และตรวจแกไ้ขแบบสอบถาม ใหม้ี

ความสมบูรณ์ยิ*งขึ�น ขอขอบคุณ นักศึกษาชั �นปีที* 1 ปีการศึกษา 2556 ของมหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑติย ์ทั �ง 12 คณะ ที*กรณุาใหค้วามร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มลูเป็นอย่างด ี

 หากวจิยัเล่มนี�ก่อใหเ้กิดคุณค่าและประโยชน์ประการใด ผูว้จิยัขอมอบแด่ บุพการ ีและครู

อาจารยท์ุกท่านที*อบรมสั *งสอนผูว้จิยั ดว้ยความเคารพยิ*ง 

 

 

 ดร.ธนัยากร ช่วยทุกขเ์พื*อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ง 
 

 

 

สารบญั 

 หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย............................................................................................................ ก 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ....................................................................................................... ข 

กติตกิรรมประกาศ............................................................................................................. ค 

สารบญั.............................................................................................................................  ง 

สารบญัตาราง.................................................................................................................... ฉ 

สารบญัรปูภาพ.................................................................................................................. ฌ 

บทที� 1 บทนํา..................................................................................................................  1 

              ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา............................................................. 1 

              วตัถุประสงคข์องการวจิยั................................................................................... 3 

              ขอบเขตของการวจิยั......................................................................................... 3 

              ประโยชน์ที*คาดว่าจะไดร้บั................................................................................. 6 

              นิยามศพัทเ์ฉพาะ..............................................................................................        7 

              กรอบแนวคดิงานวจิยั........................................................................................ 9 

บทที� 2   เอกสารและงานวจิยัที*เกี*ยวขอ้ง............................................................................. 10 

                 ประวตัคิวามเป็นมาของมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์.......................................... 10 

              แนวคดิเกี*ยวกบัการเลอืกเรยีน........................................................................... 19 

              ปจัจยัที*เกี*ยวกบัการเลอืกเรยีน.......................................................................... 24 

              งานวจิยัที*เกี*ยวขอ้ง........................................................................................... 28 

บทที� 3 ระเบยีบวธิวีจิยั.....................................................................................................  32 

              ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง................................................................................ 32 

              เครื*องมอืที*ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู............................................................... 36 

              ข ั �นตอนในการสรา้งเครื*องมอืและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู...................................... 38 

              การวเิคราะหข์อ้มลู............................................................................................ 39 

DPU



จ 
 

 

 

สารบญั (ต่อ)  

 หน้า 

บทที� 3 (ต่อ)  

              สถติทิี*ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู........................................................................... 40 

บทที� 4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู............................................................................................ 42 

             ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกี*ยวกบัสถานภาพทั *วไปของผูต้อบแบบสอบถาม............... 42 

             ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา  

                 ที*มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร.ี......................... 

 

44 

             เปรยีบเทยีบคะแนนปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที* 

                 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํแนกตามเพศ 

                 และคณะที*สงักดั............................................................................................ 

 

 

56 

             เปรยีบเทยีบปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที*มหาวทิยาลยั 

                 ธุรกจิบณัฑติย ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีก่อนและหลงัเขา้เรยีน............... 

 

78 

             แสดงขอ้เสนอแนะเกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที* 

                 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์.......................................................................... 

 

83 

บทที� 5   สรปุ  อภปิราย  และขอ้เสนอแนะ.......................................................................... 87 

              สรุปผลการวจิยั................................................................................................. 88 

              อภปิรายผลการวจิยั.........................................................................................  93 

              ขอ้เสนอแนะ....................................................................................................  97 

บรรณานุกรม...................................................................................................................         98 

ภาคผนวก........................................................................................................................ 104 

               ภาคผนวก ก รายนามผูเ้ชี*ยวชาญตรวจเครื*องมอื.............................................. 105 

               ภาคผนวก ข ตวัอยา่งเครื*องมอืที*ใชใ้นการวจิยั.................................................. 107 

               ภาคผนวก ค ตารางวเิคราะหข์อ้มลูพื�นฐานตามภูมลิาํเนาของนักศกึษา.............. 111 

ประวติัย่อผู้วิจยั............................................................................................................... 116 

 

DPU



ฉ 
 

 

 

สารบญัตาราง 
 

ตาราง หน้า 

1   แสดงปจัจยัเกี*ยวกบัการเลอืกเรยีนตามแนวคดิของนกัวชิาการและนักวจิยั...................... 25 

2   แสดงประชากรและกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามคณะและสาขา........................................... 33 

3   แสดงจาํนวนและคา่รอ้ยละของสถานภาพทั *วไปของนกัศกึษา......................................... 42 

4   แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดม 

        ศกึษา...................................................................................................................... 

 

44 

5   แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษา เมื*อพจิารณาปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั.... 46 

6   แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษา เมื*อพจิารณาปจัจยัดา้นหลกัสตูร.................................. 47 

7   แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษา เมื*อพจิารณาปจัจยัดา้นอาจารย์ผูส้อน.......................... 49 

8   แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษา เมื*อพจิารณาปจัจยัดา้นสื*อและอปุกรณ์การเรยีน........... 50 

9   แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษา เมื*อพจิารณาปจัจยัดา้นบรรยากาศและสิ*งแวดลอ้ม........ 51 

10 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษา เมื*อพจิารณาปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร........... 52 

11 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษา เมื*อพจิารณาปจัจยัดา้นการประชาสมัพนัธ.์................... 53 

12 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษา เมื*อพจิารณาปจัจยัดา้นค่านิยม..................................... 55 

13 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดม 

        ศกึษา จําแนกตามเพศชาย....................................................................................... 

 

56 

14 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดม 

        ศกึษา จําแนกตามเพศหญงิ...................................................................................... 

 

58 

15 แสดงการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีน 

        ในระดบัอุดมศกึษา ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ...................................................... 

 

59 

16 แสดงลาํดบัของปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ระหว่างเพศชายและ 

        เพศหญงิ โดยใชค้า่เฉลี*ยเป็นตวัเปรยีบเทยีบ............................................................. 

 

60 

17 แสดงลาํดบัของปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ระหว่างเพศชายและ 

        เพศหญงิ โดยใชค้า่เฉลี*ย และค่าสมัประสทิธิ Eของความผนัแปร เป็นตวัเปรยีบเทยีบ..... 

 

60 

DPU



ช 
 

 

 

สารบญัตาราง (ต่อ)  

ตาราง หน้า 

18 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิเกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีน 

        ในระดบัอุดมศกึษา................................................................................................... 
 

61 

19 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะการบญัชเีกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนใน 

        ระดบัอุดมศกึษา....................................................................................................... 

 

62 

20 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะเศรษฐศาสตรเ์กี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืก 

        เรยีนในระดบัอุดมศกึษา........................................................................................... 

 

63 

21 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงคเ์กี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อ 

        การเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา.............................................................................. 

 

65 

22 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะศลิปศาสตร ์เกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีน 

        ในระดบัอุดมศกึษา................................................................................................... 

 

66 

23 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต ์เกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการ 

        เลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา.................................................................................... 

 

67 

24 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะการทอ่งเที*ยวและการโรงแรม เกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีล 

        ต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา......................................................................... 

 

68 

25 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะนิเทศศาสตร ์เกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืก 

        เรยีนในระดบัอุดมศกึษา........................................................................................... 

 

69 

26 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์เกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืก 

        เรยีนในระดบัอุดมศกึษา........................................................................................... 

 

71 

27 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการ 

        เลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา.................................................................................... 

 

72 

28 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร ์เกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืก 

        เรยีนในระดบัอุดมศกึษา........................................................................................... 

 

73 

29 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะรฐัประศาสนศาสตร ์เกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการ 

        เลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา.................................................................................... 

 

74 

DPU



ซ 
 

 

 

สารบญัตาราง (ต่อ)  

ตาราง หน้า 

30 แสดงลาํดบัของปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา จําแนกตามคณะที* 

        สงักดั โดยใชค้่าเฉลี*ย และค่าสมัประสทิธิ Eของความผนัแปร เป็นตวัเปรยีบเทยีบ.......... 

 

76 

31 แสดงปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา จําแนกตามคณะที*สงักดั.............. 77 

32 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดม 

        ศกึษา ก่อนเขา้เรยีน................................................................................................. 

 

78 

33 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี*ยวกบัปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดม 

        ศกึษา หลงัเขา้เรยีน.................................................................................................. 

 

79 

34 แสดงการเปรยีบเทยีบปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนของนักศกึษา กอ่นและหลงัเขา้เรยีน. 80 

35 แสดงลาํดบัของปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ก่อนและหลงัเขา้เรยีน  

        โดยใชค้า่เฉลี*ยเป็นตวัเปรยีบเทยีบ............................................................................ 

 

82 

36 แสดงลาํดบัของปจัจยัที*มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ก่อนและหลงัเขา้เรยีน  

        โดยใชค้า่เฉลี*ย และค่าสมัประสทิธิ Eของความผนัแปร เป็นตวัเปรยีบเทยีบ.................... 

 

82 

37 แสดงขอ้มลูพื�นฐานตามภูมลํิาเนาของนักศกึษา.............................................................. 112 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

DPU



ฌ 
 

 

 

สารบญัรปูภาพ  

ภาพประกอบ หน้า 

1   แสดงจาํนวนนกัศกึษาเขา้ใหม ่ระหวา่งปีการศกึษา 2553-2556...................................... 2 

2   แสดงกรอบแนวคดิงานวจิยั........................................................................................... 9 

3   กรอบแนวคดิเกี*ยวกบัสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัของ Astin................................... 21 

4   โมเดลโครงสรา้งความสมัพนัธ์ของคณุภาพของมหาวทิยาลยั.......................................... 24 

 

          
DPU



บทที� 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 การศึกษาเป็นปจัจยัสําคญัในการพฒันาคนให้มคีุณภาพ มคีวามรู้ มคีุณธรรมและ

จรยิธรรม สามารถปฏบิตังิานรว่มกบัผูอ้ื-นได ้และดํารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข ดงันั 2น

ประเทศใดที-ประกอบด้วยกําลงัคนที-มกีารศึกษาสูง ประชาชนย่อมมสีติปญัญาและความคิด

สรา้งสรรคม์ากเป็นเงาตามตวั (รุ่ง แก้วแดง. 2543: 45) ในการพฒันาการศกึษาของประเทศจะ

ประสบความสําเร็จได้ จําเป็นต้องมีการวางแผนและดําเนินการเชิงรุกที-ดีร่วมด้วย นั 2น

หมายความถึงการให้ความสําคญักับการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางด้านการศึกษาเพื-อ

นํามาใชป้ระกอบการจดัการเรยีนการสอนใหไ้ดส้อดคลอ้งตามสภาพการเปลี-ยนแปลง หลกีเลี-ยง

อุปสรรคปญัหา และใชป้ระโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตที-จะมาถงึ ปจัจุบนัแนวโน้มทางดา้น

การศึกษาได้ถูกพฒันาขึ2นมาก ซึ-งเป็นกระแสทําให้ผู้ปกครอง นักเรยีน นักศึกษา เกิดความ

กระตือรือร้น พยายามหาทางศึกษาต่อในระดับที-สูงขึ2น เพื-อพัฒนาตนเองให้มีความรู ้

ความสามารถ ทกัษะ นําไปสู่การแขง่ขนัในช่วงชวีติวยัทํางาน การเลอืกงาน อาชพี ตําแหน่งที-มี

ความเหมาะสม รายไดท้ี-เพิ-มขึ2น ตลอดจนเป็นที-ยอมรบัจากเพื-อนฝงู ชุมชนและสงัคม (ฉัตรชยั 

อนิทสงัข ์และคณะ.2552 : 1)  

 ในปจัจบุนัประเทศไทยมสีถาบนัอุดมศกึษาเป็นจาํนวนมากทั 2งมหาวทิยาลยัของรฐับาล 

มหาวทิยาลยัเอกชนและสถาบนัอุดมศกึษาภาครฐับาลในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารที-เปิดสอน

ระดบับณัฑติศกึษา จงึกล่าวไดว้่ามกีารเปิดสอนระดบับณัฑติศกึษาไปทั -วประเทศ และเป็นการ

ขยายโอกาสทางการศกึษาให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี2จงึส่งผลใหเ้กดิการแข่งขนั

ทางการศึกษาตามมา ในแต่ละสถาบันจะมกีารใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื-อรบัผู้เรยีนเข้าศึกษาให้

เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการรบั ในขณะเดยีวกนัก็เปิดโอกาสและทางเลอืกให้แก่ผู้เรยีน

มากขึ2นเช่นกนั  

 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ เป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ-ง ที-

ก่อตั 2งขึ2นเมื-อวนัที- 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ภายใต้เจตนารมณ์ของ ดร.ไสว สุทธพิทิกัษ์ และ
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อาจารยส์นั -น เกตุทตั  และเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกในประเทศไทยที-ได้รบัรอง ISO 9001 : 

2008 ทั 2งระบบ ทุกคณะวิชา ทุกหน่วยงาน ในองค์กร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ ถือเป็น

มหาวทิยาลยัที-มสีภาวะแวดลอ้มสวยงามที-สุดแห่งหนึ-งของสถานศกึษาในประเทศไทย ภายใต้

ปรชัญาการดําเนินงานที-ว่า "นักธุรกจิเป็นผู้สรา้งชาต"ิ โดยม ีดร.อรญั ธรรมโน เป็นนายกสภา

มหาวิทยาลยั และ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นอธิการบดี พร้อมกับสโลแกนใหม่ที-ว่า 

Progressive University หรอืมหาวทิยาลยัแห่งอนาคตที-มุ่งสรา้งโอกาส และสรา้งอนาคตใหก้บั

นักศึกษาทุกคน (วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร.ี 2556) โดยเป็นมหาวทิยาลยัอีกทางเลอืกหนึ-งแก่

ผูเ้รยีน ซึ-งผูเ้รยีนจะเลอืกเรยีนในสถาบนัการศกึษาใดๆนั 2นยอ่มมปีจัจยัในการเลอืกเรยีนแตกต่าง

กนั อาจจะมาจากปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสถาบนั ดา้นสิ-งแวดลอ้ม ดา้นหลกัสตูร ฯลฯ  

 ตลอดระยะเวลาตั 2งแต่มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ได้มกีารเปิดการเรยีนการสอน ทั 2ง 

12 คณะ เมื-อสํารวจสถติริะหว่างปีการศกึษา 2553-2556 พบว่า จํานวนนักศึกษาเขา้ใหม่ในปี

การศกึษา 2553-2556 มจีํานวน 5,252 คน, 5,121 คน, 4,925 คน และ 4,050 คน ตามลําดบั

(ฝ่ายทะเบยีนและประมวลผล มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์: 2556) จากสถิติพบว่าจํานวน

นกัศกึษาลดลงอยา่งต่อเนื-องจากปีการศกึษา 2553- 2556 ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
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จาํนวนนกัศกึษา

 
ภาพประกอบ 1 แสดงจาํนวนนกัศกึษาเขา้ใหม ่ระหว่างปีการศกึษา 2553-2556 

 

 ดงันั 2นผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเกี-ยวกบัปจัจยัที-มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที-

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึ-งผลการวจิยันี2จะเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลยัเพื-อจะไดท้ราบถงึปจัจยัที-มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ของนักศกึษา

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ และเป็นการรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการแก้ปญัหาการลดลงของ

นักศกึษา อกีทั 2งยงัเป็นขอ้มลูเบื2องต้นในการจดัโครงการแนะแนวนักเรยีน ในการตดัสนิใจเลอืก

เขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั และยงัเป็นขอ้มูลเบื2องต้นในการจดัโปรแกรมการศกึษา การเปิด

สาขาที-นกัเรยีนสนใจ และปรบัปรงุคุณภาพบณัฑติต่อไป  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

  1.เพื-อศึกษาปจัจยัที-มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษาที-มหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

 2.เพื-อเปรยีบเทยีบปจัจยัที-มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษาที-มหาวทิยาลยั

ธุรกจิบณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํแนกตามเพศและคณะที-สงักดั  

 3.เพื-อเปรยีบเทยีบปจัจยัที-มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษาที-มหาวทิยาลยั

ธุรกจิบณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีก่อนและหลงัเขา้เรยีน  

 

ขอบเขตของการวิจยั  

 การวิจยัครั 2งนี2 เป็นการศึกษาปจัจยัที-มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที-

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยมขีอบเขตของการวจิยัดงันี2  
 1. ประชากร  
  ประชากรที-ใช้ในการศึกษาวิจยัในครั 2งนี2 ได้แก่ นักศึกษาชั 2นปีที- 1 ปีการศึกษา 

2556 จาํนวน 4,050 คน ผูก้ําลงัศกึษาในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์จาํแนกไดด้งันี2  
  1. คณะบรหิารธุรกจิ        8 สาขาวชิา  จาํนวน 1,175 คน  
  2. คณะการบญัช ี        1 สาขาวขิา  จาํนวน   342 คน  
  3. คณะเศรษฐศาสตร ์       1 สาขาวชิา  จาํนวน     29 คน  
  4. คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์    1 สาขาวชิา  จาํนวน   167 คน  
  5. คณะศลิปศาสตร ์      4 สาขาวชิา  จาํนวน   242 คน  
  6. คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์        2 สาขาวชิา  จาํนวน     97 คน  
  7. คณะการท่องเที-ยวและการโรงแรม     2 สาขาวชิา  จาํนวน   312 คน   
  8. คณะนิเทศศาสตร ์         6 สาขาวชิา  จาํนวน   608 คน  
  9. คณะวศิวกรรมศาสตร ์       5 สาขาวชิา  จาํนวน   215 คน  
  10. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ       3 สาขาวชิา  จาํนวน   286 คน  
  11. คณะศลิปกรรมศาสตร ์        4 สาขาวชิา  จาํนวน   315 คน  
  12. คณะรฐัประศาสนศาสตร ์        2 สาขาวชิา  จาํนวน   262 คน  
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 2. กลุ่มตวัอยา่ง  
  กลุ่มตวัอย่างที-ใช้ในการศึกษาวจิยัในครั 2งนี2 ประกอบด้วย นักศึกษาชั 2นปีที- 1 ปี

การศกึษา 2556 ผูก้ําลงัศกึษาในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ กลุ่มนักศกึษาไดม้าโดยการสุ่ม

แบบเจาะจง และแยกตามคณะโดยใชเ้กณฑค์่ารอ้ยละของประชากร จาํนวน 954 คน โดยแยก

ตามคณะไดด้งันี2 

  1. คณะบรหิารธุรกจิ                              จาํนวน 213 คน     
   - สาขาการเงนิ  
   - สาขาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 
   - สาขาการตลาด  
   - สาขาการจดัการ  
   - สาขาธุรกจิระหว่างประเทศ  
   - สาขาการจดัการอุตสาหกรรม  
   - สาขาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน  
   - สาขาการจดัการธุรกจิท่องเที-ยว  
  2. คณะการบญัช ี          จาํนวน 105 คน  
   - สาขาการบญัช ี 
  3. คณะเศรษฐศาสตร ์         จาํนวน 17 คน  
   - สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
  4. คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์      จาํนวน 39 คน  
   - สาขานิตศิาสตร ์  
  5. คณะศลิปศาสตร ์        จาํนวน 93 คน  
   - สาขาภาษาจนีธุรกจิ  
   - สาขาภาษาองักฤษ  
   - สาขาภาษาไทยเพื-ออาชพี  
   - สาขาภาษาญี-ปุน่ธุรกจิ  
  6. คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์          จาํนวน 27 คน  
   - สาขาเทคโนโลยอีาหาร  
   - สาขาบรูณาการสุขภาพและความงาม  
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  7. คณะการท่องเที-ยวและการโรงแรม        จาํนวน 58 คน  
    - สาขาการท่องเที-ยว  
   - สาขาการโรงแรม  
  8. คณะนิเทศศาสตร ์           จาํนวน 112 คน  
   - สาขาการโฆษณา  
   - สาขาการประชาสมัพนัธ ์ 
   - สาขาวารสารศาสตร ์ 
   - สาขาการสื-อสารการตลาด  
   - สาขาวทิยกุระจายเสยีงและโทรทศัน์  
   - สาขาภาพยนตรแ์ละสื-อดจิทิลั  
  9. คณะวศิวกรรมศาสตร ์         จาํนวน 83 คน  
   - สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
   - สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  
   - สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 
   - สาขาวศิวกรรมดจิทิลัมเีดยีและระบบเกม  
   - สาขาระบบงานประปา  

  10. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ         จาํนวน 61 คน  
   - สาขาระบบสารสนเทศ  
   - สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   - สาขาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  
  11. คณะศลิปกรรมศาสตร ์          จาํนวน 61 คน  
   - สาขาศลิปะการแสดงประยกุต ์ 
   - สาขาคอมพวิเตอรก์ราฟิก  
   - สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน  
   - สาขาการออกแบบและธุรกจิแฟชั -น  
  12. คณะรฐัประศาสนศาสตร ์          จาํนวน 85 คน  
   - สาขารฐัประศาสนศาสตร ์  
   - สาขาการบรหิารภาครฐัและภาคเอกชน  
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 3. ตวัแปรที-ใชใ้นงานวจิยั  
  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่   
  1. ปจัจยัส่วนบุคคล  
   - เพศ  
   - คณะที-สงักดั  
  2. ปจัจยัที-มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา แบ่งเป็น 8 ปจัจยั คอื  
   - ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  
   - ดา้นหลกัสตูร  
   - ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  
   - ดา้นสื-อและอุปกรณ์การเรยีน  
   - ดา้นบรรยากาศและสิ-งแวดลอ้ม  
   - ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร  
   - ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 
   - ดา้นค่านิยม  
  ตัวแปรตาม ได้แก่ การเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที-มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บณัฑติยข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั  

 1. ได้รบัทราบปจัจยัที-มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที-มหาวทิยาลยัธุรกจิ

บณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

 2. เป็นแนวทางในการนําผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลเบื2องต้นในการจดัโครงการแนะ

แนวนกัเรยีน ในการตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษา  

 3. เป็นแนวทางในการนําผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลเบื2องต้นในการจดัโปรแกรม

การศกึษา ในการเปิดสาขาที-นกัเรยีนสนใจ และปรบัปรงุคุณภาพบณัฑติต่อไป   
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ  

 1. ปจัจยั หมายถงึสิ-งที-มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ของนักศกึษาระดบั

ปรญิญาตรี เป็นความคิดเห็นของนักศึกษาชั 2นปีที- 1 ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ เป็น

ลกัษณะที-มคีวามสมัพนัธต่์อการเลอืกเขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

 2. ปจัจยัส่วนบุคคล หมายถงึ เพศ และคณะที-นักศกึษาชั 2นปีที- 1 มหาวทิยาลยัธุรกจิ

บณัฑติย ์ที-ตอบแบบสอบถามซึ-งมทีั 2งหมด 12 คณะ  

 3. ปจัจยัที-มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา แบ่งเป็น 8 ปจัจยั คอื ปจัจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ปจัจยัด้านหลกัสูตร ปจัจยัด้านอาจารยผ์ู้สอน ปจัจยัด้านสื-อและ

อุปกรณ์การเรยีน ปจัจยัด้านบรรยากาศและสิ-งแวดล้อม ปจัจยัด้านสวสัดกิารและการบรกิาร 

ปจัจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์และปจัจยัดา้นค่านิยม   

  3.1. ปจัจยัด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั หมายถึง องค์ประกอบที-เกี-ยวกบั

ความเชื-อถือ การยอมรบัและศรทัธา ที-บุคคลมต่ีอมหาวิทยาลยั ในด้านชื-อเสยีง สถานที-ตั 2ง 

ค่าใชจ้า่ยในการศกึษา ตลอดจนผลลพัธใ์นการผลติบณัฑติ 

  3.2. ปจัจยัด้านหลกัสูตร หมายถึง องค์ประกอบที-เกี-ยวกบัหลกัสูตรสาขาวชิาที-

เปิดสอนในระดบัปรญิญาตร ีในปีการศกึษา 2556 ซึ-งครอบคลุมในดา้นความเชื-อมั -น ความนิยม 

เนื2อหาของหลกัสตูร และระยะเวลาในการสาํเรจ็การศกึษา   

  3.3. ปจัจยัด้านอาจารย์ผู้สอน หมายถึง องค์ประกอบที-เกี-ยวกบัอาจารย์ประจํา

หลกัสูตร และอาจารย์พิเศษของหลกัสูตรสาขาวิชาที-เปิดสอน ซึ-งครอบคลุมในด้านคุณวุฒ ิ

ความรูค้วามชํานาญ การเอาใจใส่ในวชิาที-สอน บุคลกิและคุณลกัษณะของผูส้อน ตลอดจนการ

ยอมรบัจากสงัคมภายนอก 

  3.4. ปจัจยัด้านสื-อและอุปกรณ์การเรยีน หมายถงึ องค์ประกอบที-เกี-ยวกบัสิ-ง

สนับสนุนกระบวนการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ ซึ-งครอบคลุมในดา้นจาํนวน ความทนัสมยัและความ

พอเพยีงของสื-อ และสิ-งสนบัสนุนการเรยีนรูต่้างๆ เช่น หอ้งสมดุ หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 

  3.5. ปจัจยัดา้นบรรยากาศและสิ-งแวดลอ้ม หมายถงึ องคป์ระกอบเกี-ยวกบัสภาพ

หอ้งเรยีน สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศภายในมหาวทิยาลยั 

  3.6. ปจัจยัด้านสวสัดกิารและการบรกิาร หมายถงึ องค์ประกอบเกี-ยวกบัการจดั

สวสัดกิาร สิ-งอํานวยความสะดวกและการบรกิารต่างๆ ที-จะเอื2อต่อการเรยีนรูข้องนักศกึษา ซึ-ง
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ครอบคลุมในเรื-องแหล่งเงนิทุนสนบัสนุนการศกึษา หอพกันักศกึษา กจิกรรม ศูนยส์ุขภาพ ศูนย์

กฬีา สระว่ายนํ2า ศูนยอ์าหาร และศูนยป์ฏบิตักิารภาษา 

  3.7. ปจัจยัด้านการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ องค์ประกอบเกี-ยวกบัการเผยแพร่

ขอ้มลูขา่วสารที-เกี-ยวกบัการรบัสมคัรเขา้ศกึษาต่อในหลกัสูตรที-เปิดสอนในมหาวทิยาลยั โดยใช้

สื-อที-สามารถควบคุมได้ เช่น แผ่นพบั วารสาร จดหมายข่าว ทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที-ของ

มหาวิทยาลัยไปประชาสัมพันธ์ สื-อมวลชน เช่น สถานีวิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์และสื-อ

อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น อนิเตอรเ์น็ต หรอืการใชเ้ครอืขา่ยศษิยเ์ก่า และศษิยป์จัจบุนัของหลกัสตูร 

  3.8. ปจัจยัดา้นค่านิยม หมายถงึ องคป์ระกอบเกี-ยวกบัความรูส้กึนึกคดิ ความเชื-อ 

ความชอบ ความปรารถนา และความคาดหวงัของนักศกึษา ผูป้กครอง และเพื-อน เกี-ยวกบัการ

ตดัสนิใจศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์   

 4. นักศกึษา หมายถงึผูท้ี-กําลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ชั 2นปีที- 1 ทั 2ง 

12 คณะ 

 5. การเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา หมายถงึ การพจิารณาและวเิคราะห์จากปจัจยั

ต่างๆในการเลอืกเลอืกเรยีนต่อระดบัปรญิญาตร ีในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
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กรอบแนวคิดงานวิจยั  

 จากแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลการวจิยัที-ผูว้จิยัไดศ้กึษาและรวบรวม ผู้วจิยัจงึนํามาเป็น

กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าครั 2งนี2ว่า ผู้วจิยัได้กําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยัไว้ดงั

ภาพประกอบ 2 

 

                                                      ตวัแปรต้น 
 

 

 

                                                                                      ตวัแปรตาม 

         

                      

 

การวจิยัมกีระบวนการดาํเนินการดงันี2 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงกรอบแนวคดิของงานวจิยั 

1. ปจัจยัสว่นบคุคล 

       - เพศ 

      - คณะที-สงักดั 

2. ปจัจัยที-มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา 

แบ่งเป็น 8 ดา้นคอื 

  - ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

- ดา้นหลกัสตูร 

- ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

- ดา้นสื-อและอุปกรณ์การเรยีน 

- ดา้นบรรยากาศและสิ-งแวดลอ้ม 

- ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

- ดา้นการประชาสมัพนัธ ์

- ดา้นค่านิยม 

การเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที-

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
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บทที� 2  

เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง  
 

การวจิยัครั 
งนี
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาทบทวนเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งดงันี
  
  1. ประวตัคิวามเป็นมาของมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
  2. แนวคดิเกี�ยวกบัการเลอืกเรยีน 

  3. ปจัจยัที�เกี�ยวกบัการเลอืกเรยีน  
  4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

1. ประวติัความเป็นมาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ถือกําเนิดจากปณิธาณอันแน่วแน่ของท่านอาจารย ์ 

ดร.ไสว สุทธพิทิกัษ์ และท่านอาจารย์สนั �น เกตุทตัที�ว่า “เราจะทํางานด้านการศึกษา เพื�อ

ประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาต"ิ (มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์2557) 

 จากปณธิานอนัทรงคุณค่านี
โรงเรยีนธุรกจิบณัฑติย ์จงึไดถ้อืกําเนิดขึ
นในวงการศกึษา

ไทย เมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม 2511 ณ เลขที� 73 ถนนพระราม 6 รมิคลองประปา สามเสน

กรุงเทพมหานคร โดยได้ร ับอนุญาติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั 
งสถานศึกษาตาม

พระราชบญัญตัโิรงเรยีนราษฎร ์และได้ทําพธิสีถาปนาเป็น สถาบนัธุรกจิบณัฑติย ์ในวนัที� 30 

พฤษภาคมปีเดียวกัน เป้าหมายของสถาบนัก็คือ สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมอืงดี มี

ความรู ้ความสามารถ เพยีบพรอ้มดว้ยคุณธรรม 

 สถาบนัธุรกจิบณัฑติย ์ระยะ 3 ปีแรกเปิดสอน 2 ระดบัคอื ระดบัอุดมศกึษาหลกัสูตร 3 

ปี และระดบัอาชวีศกึษาหลกัสตูร 2 ปี โดยเปิดคณะบรหิารธุรกจิเป็นคณะแรก เน้นการเรยีนการ

สอนด้านธุรกิจ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ พาณิชย์ บญัชี การเงนิ การธนาคาร การตลาด และ

เลขานุการ เมื�อรฐับาลออกพระราชบญัญตัวิทิยาลยัเอกชน พ.ศ. 2512 สถาบนัธุรกจิบณัฑติย ์ก็

ได้รบัอนุญาตให้ปรบัเป็นวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ในวนัที� 28 พฤษภาคม 2513 เปิดสอนระดบั

ปรญิญาตร ีโดยตั 
งคณะวชิาเพิ�มขึ
นอีก 3 คณะ รวมเป็น 4 คณะ คอื 1. บรหิารธุรกิจ 2. การ

บญัชี 3. เศรษฐศาสตร์ 4. นิติศาสตร์ และได้ย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ
นกับ

ทบวงมหาวทิยาลยั เมื�อปี พ.ศ. 2516  
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 ปีพ.ศ. 2522 รฐับาลประกาศใช้พระราชบญัญตัิสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน วนัที� 24 

ตุลาคม 2527 วทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยจ์งึปรบัเปลี�ยนฐานะเป็น มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์และ

เปิดคณะวชิาในระดบัปรญิญาตรเีพิ�มขึ
นถงึปจัจบุนัเป็น 12 คณะ กบั 2 วทิยาลยัคอื 

  1. บรหิารธุรกจิ        8 สาขาวชิา   

  2. การบญัช ี           
  3. เศรษฐศาสตร ์         
  4. นิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์      
  5. ศลิปศาสตร ์      4 สาขาวชิา   
  6. วทิยาศาสตรป์ระยกุต ์       2 สาขาวชิา   
  7. การท่องเที�ยวและการโรงแรม     2 สาขาวชิา    
  8. นิเทศศาสตร ์         6 สาขาวชิา   
  9. วศิวกรรมศาสตร ์        5 สาขาวชิา   
  10. เทคโนโลยสีารสนเทศ       3 สาขาวชิา   
  11. ศลิปกรรมศาสตร ์        4 สาขาวชิา   
  12. รฐัประศาสนศาสตร ์       2 สาขาวชิา   

และวทิยาลยันานาชาตเิปิดสอน 3 สาขาวชิา วทิยาลยันานาชาตจินีเปิดสอน 2 สาขาวชิา 

 ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก จดัการเรียนการสอนโดยคณะวิชา วิทยาลยัครุ

ศาสตร ์วทิยาลยันานาชาต ิและวทิยาลยันานาชาตจินี รวม 30 สาขาวชิา ปรญิญาโทหลกัสูตร

ภาษาไทย 17 สาขาวชิา หลกัสูตรนานาชาติ 30 สาขาวชิา ปรญิญาเอกหลกัสูตรภาษาไทย 5 

สาขาวิชา และหลกัสูตรนานาชาติ 3 สาขาวิชา ปริญญาโทหลกัสูตรภาษาจีน 1 สาขาวิชา 

ปรญิญาเอกหลกัสตูรภาษาจนี 1 สาขาวชิา 

 นับจากปีการศกึษา 2511 ธุรกจิบณัฑติย ์เป็นเพยีงโรงเรยีนเอกชน ที�เปิดสอนระดบั

อาชวีศกึษา และระดบัอุดมศกึษาไม่กี�สาขา หลงัจากพฒันามาตามลําดบัจนถึงปจัจุบนั ธุรกิจ

บณัฑติย ์เป็นมหาวทิยาลยัเอกชนที�ด ีมชีื�อเสยีงมั �นคง ทั 
งดา้นวชิาการ ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

และด้านอื�นที�พงึประสงค์ และเป็นมหาวทิยาลยัที�ก้าวไปขา้งหน้าอย่างไม่หยุดยั 
ง (Progresive 

University) 

 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เป็นหนึ�งในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนชั 
นนําของประเทศ 

ด้วยพฒันาการที�ไม่หยุดยั 
งผนวกกบัการขยายตัวของระบบการศึกษาในประเทศใน ปี พ.ศ. 
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2532 มหาวทิยาลยัไดย้า้ยสถานที�ตั 
งมาอยู่ที�รมิคลองประปา ถนนประชาชื�น บนเนื
อที�กว่า 100 

ไร่ เพื�อก่อสร้างอาคารเรยีนและอาคารปฏบิตัิการทางการเรยีนการสอนที�ทนัสมยัรวม ทั 
งสิ�ง

อํานวยความสะดวกในรูปแบบที�เอื
อประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้สภาวะ

แวดลอ้มที�สวยงามและรม่รื�น 

 ปจัจุบนั  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ เปิดสอนทั 
งหลกัสูตรภาษาไทยและหลกัสูตร

นานาชาต ิ ในระดบัปรญิญาตรทีั 
งภาคปกติและภาคคํ�า ระดบัปรญิญาโท  ปรญิญาเอก โดยม ี

ดร.อรญั  ธรรมโน เป็นนายกสภามหาวทิยาลยั  และรองศาสตราจารย ์ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  

เป็นอธิการบดี  และทั 
งมีการก่อตั 
งวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC)ในปี 2547 และวิทยาลัย

นานาชาตจินี (KDCIC) ในปี 2553  เพื�อรองรบัผูท้ี�ต้องการศกึษาหลกัสูตรนานาชาต ิ และเพื�อ

มุ่งสู่ความเป็นสากล ตลอด 46 ปีที�ผ่านมา มหาวทิยาลยัได้ผลติบณัฑติออกไปสู่สงัคมรวมกว่า 

80,000 คน  ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และ ปรญิญาเอก โดยมบุีคลากรรวมทั 
งสิ
น 1,074 

คน  มสีดัส่วนอาจารยร์ะดบัปรญิญาเอก 17%  ระดบัปรญิญาโท 76% มนีักศกึษาที�กําลงัศกึษา

จากทุกระดบักว่า 20,000 คน โดยแบ่งเป็นระดบัปรญิญาตรทีั 
งภาคปกติและภาคคํ�า จํานวน 

19,044 คน ปริญญาโทจํานวน 3,659 คน และ ปริญญาเอกจํานวน 217 คน นับเ ป็น

สถาบนัการศึกษาที�ได้รบัการยอมรบัจากหน่วยงานภายนอกทั 
งภาครฐัและ ภาคเอกชนอย่าง

กวา้งขวาง 

 ดว้ยปณิธานอนัแน่วแน่ของผู้ก่อตั 
งที�จะสรา้งเยาวชนไทยใหเ้ป็นพลเมอืงดขีอง สงัคม  

เป็นนักธุรกิจที�มทีั 
งความรู้  ความสามารถ  และจรรยาบรรณในวชิาชพี  เพื�อจะได้เป็นกําลงั

สําคญัของชาต ิเพราะมคีวามเชื�อว่า  “นักธุรกจิเป็นผูส้รา้งชาต”ิ ยงัผลใหส้ถาบนัการศกึษาแห่ง

หนึ�งสถาปนาขึ
นโดยเน้นการเรยีนการสอนทางดา้น ธุรกจิสมเป็น “แหล่งวชิาการประสานความรู้

ธุรกจิ” 

 ปรชัญา 

 นกัธุรกจิเป็นผูส้รา้งชาต ิ

 คติธรรม 

 กมฺมนฺเตน วสิุชฺฌต ิ:  คนบรสิุทธิ _ไดด้ว้ยการงาน 

 ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจาร : ธรรมยอ่มรกัษาผูป้ระพฤตธิรรม 

 ปณิธาน 

 มุง่นําความรูสู้่การปฏบิตั ิ
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 วิสยัทศัน์ 

 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยเ์ป็นสถาบนัแห่งการเรยีนรูสู้่การปฏบิตั ิเพื�อพฒันาความ

พรอ้มของบณัฑติสู่สงัคม 

 พนัธกิจ 

 1. ผลติบณัฑติที�มคีวามรูแ้ละทกัษะการปฏบิตั ิคดิเป็น คดิสรา้งสรรค ์มคีวามสามารถ

ในการปรบัตวัและทํางานร่วมกบัผู้อื�นได้ มวีจิารณญาณที�ด ีมคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อ

สงัคม และมคีวามพรอ้มที�จะออกไปรบัใชส้งัคมและประเทศชาต ิ

    2. พฒันาหลกัสตูรที�มคีวามทนัสมยั มเีนื
อหาซึ�งสอดคลอ้งกบัความต้องการของสงัคม 

มกีารบูรณาการสู่การปฏบิตัจิรงิ โดยมมีาตรฐานการเรยีนการสอนชั 
นเลศิ และจดัการเรยีนการ

สอนที�เอื
อต่อการเปลี�ยนสภาวะของการเป็นนกัศกึษาสูผู้ท้าํงาน 

     3. ผลติผลงานวจิยัและองคค์วามรูร้ะดบัชาตแิละนานาชาตทิี�เป็นประโยชน์ช่วยในการ

แกป้ญัหาและส่งสญัญาณเตอืนสงัคมและธุรกจิ 

     4. ให้บรกิารวชิาการแก่สงัคมที�เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน สรา้งคุณค่าให้กบั

มหาวทิยาลยั นําสู่การบรูณาการการเรยีนการสอนเชงิปฏบิตั ิ

     5. เสรมิสรา้งโครงการ/กจิกรรมในการทํานุบํารุงดา้นศลิปวฒันธรรมร่วมกบัเครอืข่าย

ภาครฐัและภาคเอกชน ใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

สงัคม 

     6. พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ ดําเนินงานอย่างมคีุณธรรมและโปร่งใส โดย

คาํนึงถงึการมสี่วนรว่มของบุคลากร ตลอดจนการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า 

     7. พฒันาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงและสามารถทํางานได้เต็มตามศกัยภาพเพื�อ

ขบัเคลื�อนการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 ความหมายของชื�อและสญัลกัษณ์ 

 ชื�อ : "ธุรกจิบณัฑติย"์ หมายถงึ ความรอบรูท้างดา้นธุรกจิ 
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 ดวงตรา : เป็นรปูพระสทิธธิาดาประทบันั �งบนแท่น มวีงกลมลอ้มรอบ 2 ชั 
น ขอบของ

วงกลมนอกประดบัด้วยกลบีบวัซ้อนกนั 32 กลีบ ระหว่างวงกลมนอกกบัวงกลมในมนีพรตัน์ 

หรอืดวงแกว้ 9 ดวง วางอยูห่่างกนัเป็นช่วงเท่า ๆ กนั 

 ความหมายของดวงตราพระสิทธิธาดา 

 พระสทิธธิาดา เป็นปางหนึ�งของพระคเณศ เทพเจา้แห่งความสาํเรจ็และปญัญา 

 สีประจาํสถาบนั 

 มว่ง-ฟ้า หมายถงึ การปฏบิตัทิางธุรกจิ 

 ต้นไม้ประจาํสถาบนั 

 ตน้ไผ่ 

 ชื�อย่อ 

 ภาษาไทย     มธบ. (มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย)์ 

 ภาษาองักฤษ    DPU (Dhurakij Pundit University) 

 คณะและสาขาที�เปิดรบัสมคัร ระดบัปริญญาตรี 

 1. คณะบรหิารธุรกจิ 

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาการเงนิ 

      - สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

      - สาขาวชิาการตลาด 

      - สาขาวชิาการจดัการ 

      - สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 

      - สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 

      - สาขาวชิาการจดัการธุรกจิท่องเที�ยว 

      - สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคคํ�า 

      - สาขาวชิาการตลาด 

      - สาขาวชิาการจดัการ 

      - สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 

      - สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 
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  หลกัสตูรเทยีบโอนจาก ปวส. ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาการเงนิ 

      - สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

      - สาขาวชิาการตลาด 

      - สาขาวชิาการจดัการ 

      - สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 

      - สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 

      - สาขาวชิาการจดัการธุรกจิท่องเที�ยว 

      - สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 

  หลกัสตูรเทยีบโอนจาก ปวส. ภาคคํ�า 

      - สาขาวชิาการตลาด 

      - สาขาวชิาการจดัการ 

      - สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 

      - สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 

 2. คณะการบญัช ี

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

   - สาขาวชิาการบญัช ี

  หลกัสตูรเทยีบโอนจาก ปวส. ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาการบญัช ี

  หลกัสตูรเทยีบโอนจาก ปวส. ภาคคํ�า 

      - สาขาวชิาการบญัช ี

 3. คณะเศรษฐศาสตร ์

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

 4. คณะรฐัประศาสนศาสตร ์

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคคํ�า 

      - สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์

      - สาขาวชิาการบรหิารภาครฐัและภาคเอกชน (เรยีนวนัเสาร ์- อาทติย)์ 
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  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์

      - สาขาวชิาการบรหิารภาครฐัและภาคเอกชน 

 5. คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิานิตศิาสตร ์

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคคํ�า (ภาคบณัฑติ) เรยีนวนัศุกร ์เสารแ์ละอาทติย ์

      - สาขาวชิานิตศิาสตร ์

 6. คณะศลิปศาสตร ์

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

      - สาขาวชิาภาษาจนีธุรกจิ 

      - สาขาวชิาภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ 

      - สาขาวชิาภาษาไทยเพื�ออาชพี 

 7. คณะการท่องเที�ยวและการโรงแรม 

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาการท่องเที�ยว 

      - สาขาวชิาการโรงแรม 

  หลกัสตูรเทยีบโอนจาก ปวส. ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาการท่องเที�ยว 

      - สาขาวชิาการโรงแรม 

 8. คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 

      - สาขาวชิาบรูณาการสุขภาพและความงาม 

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคคํ�า 

      - สาขาวชิาบรูณาการสุขภาพและความงาม 
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 9. คณะนิเทศศาสตร ์

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาการโฆษณา 

      - สาขาวชิาวทิยกุระจายเสยีงและโทรทศัน์ 

      - สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ ์

      - สาขาวชิาวารสารศาสตร ์

      - สาขาวชิาการสื�อสารการตลาด 

      - สาขาวชิาภาพยนตรแ์ละสื�อดจิทิลั 

 10. คณะศลิปกรรมศาสตร ์

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาศลิปะการแสดงประยกุต ์

      - สาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายใน 

      - สาขาวชิาคอมพวิเตอรก์ราฟิก 

      - สาขาวชิาการออกแบบและธุรกจิแฟชั �น 

 11. คณะวศิวกรรมศาสตร ์

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

      - สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

      - สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

      - สาขาวชิาวศิวกรรมดจิทิลัมเีดยีและระบบเกม 

      - สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการและโลจสิตกิส ์

      - สาขาวชิาระบบงานประปา (อส.บ.) 

  หลกัสตูรเทยีบโอนจาก ปวส. ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

      - สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

      - สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

      - สาขาวชิาวศิวกรรมดจิทิลัมเีดยีและระบบเกม 

      - สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการและโลจสิตกิส ์
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      - สาขาวชิาระบบงานประปา (อส.บ.) 

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคคํ�า 

      - สาขาวชิาระบบงานประปา (อส.บ.) เรยีนวนัเสาร ์– อาทติย ์

  หลกัสตูรเทยีบโอนจาก ปวส. ภาคคํ�า 

      - สาขาวชิาระบบงานประปา (อส.บ.) เรยีนวนัเสาร ์– อาทติย ์

 12. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

     - สาขาวชิาระบบสารสนเทศ ( คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ) 

      - สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      - สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม 

  หลกัสตูรเทยีบโอนจาก ปวส. ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาระบบสารสนเทศ ( คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ) 

  หลกัสตูรเทยีบโอนจาก ปวส. ภาคคํ�า 

      - สาขาวชิาระบบสารสนเทศ ( คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ) 

 วทิยาลยันานาชาต ิ

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกจิ 

      - สาขาวชิาการจดัการการท่องเที�ยว 

        - สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 

 วทิยาลยันานาชาตจินี 

  หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกต ิ

      - สาขาวชิาการจดัการการท่องเที�ยว 

      - สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 

 คณุสมบติัของผูส้มคัร 

 คุณสมบตัดิา้นการศกึษา 

  ทุกคณะ ยกเว้นหลกัสูตรนิตศิาสตร ์(ภาคบณัฑติ) ต้องเป็นผู้ที�มคีุณสมบตัขิอ้ใด

ขอ้หนึ�ง ดงัต่อไปนี
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      1. สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สําเร็จการศึกษา

ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) จากสถาบนัการศกึษาที�กระทรวงศกึษาธกิารรบัรองวทิยฐานะ 

หรอืการศกึษาอื�นที�เทยีบเท่า 

      2. สําเรจ็การศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชพีชั 
นสูง (ปวส.) หรอืประกาศนียบตัร

วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)จากสถาบนัการศึกษาที�กระทรวงศึกษาธิการรบัรองวิทยฐานะ หรือ

การศกึษาอื�นที�เทยีบเท่า โดยสามารถเทยีบโอนหน่วยกติจากสถานศกึษาที�ไดเ้คยศกึษามาแลว้ 

(ผูท้ี�มคีุณสมบตัดิงักล่าวอาจสาํเรจ็การศกึษาไดภ้ายใน 2 ปี) 

  หลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบณัฑิต) ต้องเป็นผู้ที�สําเร็จการศึกษาไม่ตํ� ากว่าขั 
น

ปรญิญาตร ีสาขาใดสาขาหนึ�งจากสถาบนัการศึกษาในประเทศ หรอืต่างประเทศ ที�สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา หรอื สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนรบัรอง (สําหรบั

หลกัสตูรนี
ใชเ้วลาในการศกึษา ประมาณ 2 ปีครึ�ง) 

 คุณสมบตัทิั �วไป 

  1. ไมเ่ป็นผูว้กิลจรติ หรอืมสีตฟิ ั �นเฟือนไมส่มประกอบ 

      2. ไม่เป็นโรคเรื
อน วณัโรค ตดิยาเสพตดิที�ใหโ้ทษอย่างรา้ยแรงโรคพษิสุราเรื
อรงั 

หรอืโรคที�เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

      3. ไมเ่คยตอ้งโทษจาํคุก เวน้แต่ความผดิอนัไดก้ระทําโดยประมาท หรอื ความผดิ

อนัเป็นลหุโทษ 

      4. ไมเ่ป็นผูท้ี�มคีวามประพฤตเิสื�อมเสยี หรอืถูกไล่ออกจากสถาบนัการศกึษาใดมา

ก่อนเนื�องจากถูกลงโทษทางวนิยั 

      5. มผีู้ปกครองและมภีูมลิําเนาที�พกัอยู่เป็นหลกัแหล่ง ซึ�งมหาวทิยาลยัสามารถ

ตดิต่อได ้

2. แนวคิดเกี�ยวกบัการเลือกเรียน  

 แนวคดิเกี�ยวกบัการเลอืกสถานศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั สามารถแบ่งออกเป็น 3 

แนวคดิ ไดแ้ก่ 1.แนวคดิเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั 2.แนวคดิเกี�ยวกบัความยาก

ของหลกัสูตร 3.แนวคดิเกี�ยวกบัคุณภาพของมหาวทิยาลยั (สทิธพินัธ ์ยศยอดยิ�ง.2547: 27-36) 

ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี
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 1. แนวคิดเกี�ยวกบัสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั (University Atmosphere)  

  สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั คอื การรบัรูแ้ละความประทบัใจของนิสติที�มต่ีอ

ลกัษณะต่างๆของสถาบนั ไดแ้ก่ ชื�อเสยีงของสถาบนั การบรหิาร บรรยากาศในการเรยีนการ

สอน รวมถงึอาคารสถานที�อนัมอีทิธพิลต่อชวีติความเป็นอยู่และพฒันาการของมวลสมาชกิใน

สถาบนั ดงันั 
น สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัจงึมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกมหาวทิยาลยัของ

นิสติ เพราะนิสติทุกคนต่างมคีวามปรารถนาที�จะไดศ้กึษาในมหาวทิยาลยัที�มสีภาพแวดลอ้มที�ด ี

กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัหรอืลกัษณะใดๆ กต็ามของสถาบนัการศกึษาเป็นสิ�ง

เร้าอนัทรงศกัยภาพและมอีทิธพิลต่อการพฒันาการศึกษา จากการศึกษาเกี�ยวกบัการพฒันา

นิสตินักศกึษาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี พบว่าสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัประกอบดว้ย

ปจัจยั 5 ดา้น คอื  

  (1) ด้านลกัษณะสถาบนั ได้แก่ ขนาดของสถาบนั วุฒขิองอาจารย ์ อตัราส่วน

ระหว่างอาจารยก์บันิสติ งบประมาณที�ใชใ้นการผลตินิสติ และการจดัสวสัดกิารแก่นิสติ 

  (2) ดา้นหลกัสูตรและการเรยีน การสอน ไดแ้ก่ การจดัเนื
อหาสาระของวชิาการ

วธิกีารจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผล 

  (3) ดา้นอาจารย ์ ไดแ้ก่ อายุ บุคลกิภาพของอาจารย ์ ทกัษะ สมรรถภาพในการ

สอนขวญัและกําลงัใจในการทาํงาน อตัราเงนิเดอืน และทศันคตต่ิอการเป็นอาจารย ์ 

  (4) ด้านกลุ่มเพื�อน ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม นิสยัส่วนตวัและ

ความสามารถทางการเรยีน 

  (5) ความเกี�ยวพนัของนิสติ ไดแ้ก่ การที�นิสติเขา้ไปใชเ้วลาในเรื�องต่างๆ เพื�อให้

ไดป้ระโยชน์จากสิ�งนั 
นจรงิ เช่น การเกี�ยวพนักบัอาจารย ์การเกี�ยวพนักบัเพื�อนและการเกี�ยวพนั

กบักจิกรรมเป็นตน้ 

 แนวคดิของ Astin พบว่ากลุ่มเพื�อนมอีทิธพิลโดยตรงต่อนิสติที�ทําใหนิ้สติมแีนวโน้มใน 

การเปลี�ยนแปลงค่านิยม พฤตกิรรม แผนการศกึษาสาหรบัค่านิยม ทศันคต ิความเขา้ใจตนเอง 

ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของกลุ่ม จากแนวคดิดงักล่าวสามารถสรุปเป็นโมเดล แสดงดงั

ภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคดิเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัของ Astin  

ที�มา : Astin .1993 อา้งถงึใน สทิธพินัธ ์ยศยอดยิ�ง. (2547).ปจัจยัที �ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืก

มหาวทิยาลยัของนิสติปรญิญามหาบณัฑติทางการศกึษา: การวเิคราะหจ์าํแนกกลุ่มพหุ.หน้า 28. 

 

 2. แนวคิดเกี�ยวกบัความยากของหลกัสตูร (The Difficulty of Curriculum)  

  ความยากของหลักสูตรเป็นตัวแปรที�มีล ักษณะเป็นนามธรรม ไม่มีนิยามเชิง

ปฏิบตัิการที�ชดัเจนและยงัไม่มนีักวิจยัท่านใดทําการศึกษาด้วยข้อมูลเชิงประจกัษ์เนื�องจาก

ข้อจํากัดของการเก็บข้อมูล แต่เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที�น่าสนใจและแสดงให้เห็นถึง

การบูรณาการศาสตร์แบบสหวทิยาการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชาการศึกษา

สาํหรบัความยากของหลกัสตูรนี
เป็นตวัแปรหนึ�งที�ช่วยกําหนดการตดัสนิใจของนิสติในการเลอืก

หลกัสตูร หรอืการเลอืกมหาวทิยาลยั  

  จากแนวคดิเชงิทฤษฎขีอง Shmanske ซึ�งกล่าวถงึการวเิคราะหเ์สน้โคง้แลฟเฟอร์

ซึ�งเป็นวิธีวิทยาทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการศึกษา โดยนําเสนอแนวคิดว่าเมื�อ

มหาวทิยาลยัม ีการจดัหลกัสูตรที�ยากทั 
งในระดบัปรญิญาบณัฑติและบณัฑติศกึษา จะเกดิผล

กระทบที�ตรงกันข้ามสองประการต่อจํานวนนิสิตที�ลงทะเบียนเรยีน โดยประการแรกนิสิตที�

ลงทะเบยีนเรยีนมจีานวนเพิ�มขึ
น เนื�องจากนิสติที�กําลงัจะสําเรจ็การศกึษาได้เรยีนรูม้ากขึ
นและ
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สามารถแสดงให้นายจา้งเหน็ได้ชดัว่ามคีวามสามารถมากขึ
น นิสติเหล่านั 
นจงึได้รบัค่าจา้งใน

ราคาที�สูง ประการที�สองจาํนวนนิสติที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมและสําเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรมี

จํานวนลดลง ส่งผลกระทบทางลบกบัจานวนนิสติที�ลงทะเบยีนเรยีน ผลลพัธ์ของเส้นโค้งแลฟ

เฟอร ์สามารถทํานายจาํนวนนิสติที�ลงทะเบยีนเรยีนในรปูแบบฟงัก์ชนัความยากของหลกัสูตรที�

มลีกัษณะเป็นเส้นโค้งแลฟเฟอร์และสามารถทําการทดสอบได้อย่างสมบูรณ์ จํานวนนิสิตที�

ลงทะเบยีนเรยีนในปจัจุบนัทําให้เกดิความกงัวลและสามารถนําไปสู่ความกดดนัในการยกเลกิ

หลกัสตูรที�ยาก 

  เนื�องจากความตอ้งการของนายจา้งที�เปลี�ยนแปลงไปตามสภาพของสงัคม รวมทั 
ง

แนวโน้มและการเลอืกเรยีนของผู้เรยีนในหลกัสูตรยอดนิยมจงึเป็นไปตามกระแส จงึก่อให้เกดิ

อทิธพิลต่อการออกแบบหลกัสูตรต่างๆของมหาวทิยาลยั ดงันั 
นมหาวทิยาลยัต้องดําเนินการไป

พรอ้มกบัความตอ้งการในการใชบ้รกิารที�ลดลง สามารถวดัไดจ้ากจาํนวนนิสติที�ลงทะเบยีนเรยีน

ที�ลดน้อยลง อย่างไรก็ตามการปรบัปรุงหลกัสูตรอาจจะนํามาซึ�ง การเปลี�ยนแปลงระดบัความ

ยากของหลกัสตูร โดยเฉพาะการเปลี�ยนแปลงระดบัความยากของหลกัสูตรมหีลายประการ อาจ

เกดิขึ
นจากความตั 
งใจหรอืไม่ตั 
งใจในการทําใหห้ลกัสูตรเป็นเนื
อเดยีวกนั โดยการกําหนดให้มี

จํานวนวิชาบงัคบัแกน (Core Course) จํานวนมากขึ
นและตัดวิชาเลือก (Selective Course) 

บางวชิาออกไป ส่งผลใหห้ลกัสตูรยากขึ
นเพราะเป็นการทาํใหนิ้สติไดเ้รยีนวชิาเลอืกตามที�ตนเอง

ถนดัน้อยลง ทั 
งนี
ความยากนั 
นมผีลกระทบสองประการต่อจาํนวนนิสติที�ลงทะเบยีนเรยีน ดงันั 
น

จงึสรปุไดว้่าความยากของหลกัสตูรมอีงคป์ระกอบโดยตรง  

 3. แนวคิดเกี�ยวกบัคณุภาพของมหาวิทยาลยั (University Quality)  

  สําหรบัแนวคดิเรื�องการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั (University Ranking) หรอืการจดั

อนัดบัคุณภาพมหาวทิยาลยั ถงึแมไ้ม่มอีงค์กรใดในประเทศไทยทําการศกึษาอย่างชดัเจน แต่

สําหรบัในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิา การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัเป็นปจัจยั

สําคญัที�นิสิตใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกมหาวทิยาลยั พบว่า ตัวบ่งชี
ของ

คุณภาพมหาวทิยาลยัมคีวามสอดคลอ้งบางประการกบัแนวคดิเกี�ยวกบัความยากของหลกัสูตร

และตวับ่งชี
คุณภาพมหาวทิยาลยั เป็นหนึ�งในปจัจยัที�ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกมหาวทิยาลยั

ตามการรบัรู ้(Perception) ของนิสติ  
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  ในการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัของ Asiaweek ตวับ่งชี
ที�มคีวามเหมาะสม ม ี5 ตวั

บ่งชี
ไดแ้ก่  

   1. สดัส่วนอาจารยท์ี�มวีุฒปิรญิญาดุษฎบีณัฑติ  

    2. จาํนวนบทความที�ตพีมิพใ์นวารสารนานาชาต ิ 

   3. จาํนวนบทความที�ตพีมิพใ์นทวปีเอเชยี  

   4. ทุนสนบัสนุนการวจิยั 

   5. จาํนวนหนงัสอืในหอ้งสมดุต่อนิสติ  

  นอกจากนี
ตวับ่งชี
อื�นๆ ที�เหมาะสมในการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัแต่ Asiaweek 

ไม่ได้ใช้ซึ�งได้จากการสงัเคราะห์ตวับ่งชี
ของสถาบนัการจดัอนัอบัมหาวทิยาลยัสถาบนัอื�นๆ มี

ทั 
งหมด 12 ตวับ่งชี
 ไดแ้ก่  

   1. รอ้ยละของนิสติที�สาํเรจ็การศกึษาไดต้ามคาดหวงั  

   2. คุณภาพของนิสติ 

   3. ความสาํเรจ็ในการไดร้บัรางวลัของนิสติ  

   4. รอ้ยละของคณาจารยว์ุฒปิรญิญาดุษฎบีณัฑติ  

   5. ประสบการณ์ของอาจารยแ์ละความสนใจทางวชิาการตลอดจนผลผลติทาง

วชิาชพีจานวนอาจารยท์ี�ไดร้บัรางวลัระดบัชาต ิ

   6. ความสาํเรจ็ในการรบัทุนของอาจารย ์

   7. คุณภาพการสอนของอาจารยต์ามการรบัรูข้องนิสติ 

   8. มาตรฐานการสอนของอาจารย ์

   9. จาํนวนหนงัสอืในหอ้งสมดุรอ้ยละค่าใชจ้า่ยเกี�ยวกบัหนงัสอืที�ทนัสมยั  

   10. คุณภาพของการบรกิาร 

   11. ทศันคตนิโยบายการสอน 

   12. ผลผลติทางวชิาการ 

  จากการศกึษาขา้งตน้ สามารถสรปุเป็นโมเดล แสดงดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 โมเดลโครงสรา้งความสมัพนัธข์องคุณภาพของมหาวทิยาลยั 

ที�มา : นงลกัษณ์ วริชัชยัและสุวมิล ว่องวาณชิ .2541 อา้งถงึใน สทิธพินัธ ์ยศยอดยิ�ง. (2547). 

ปจัจยัที �ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกมหาวทิยาลยัของนิสติปรญิญามหาบณัฑติทางการศึกษา: 

การวเิคราะหจ์าํแนกกลุ่มพหุ.หน้า 35. 

  

3. ปัจจยัที�เกี�ยวกบัการเลือกเรียน  

 ผู้วจิยัได้ศกึษาปจัจยัเกี�ยวกบัการเลอืกเรยีนจากงานวจิยัของนักวชิาการและนักวจิยั

หลายๆท่าน ภายในช่วงเวลา 10 ปีที�ผ่านมาพบว่า ปจัจยัที�เกี�ยวกบัการเลอืกเรยีนขึ
นอยู่กับ

องคป์ระกอบหลายประการ ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงปจัจยัเกี�ยวกบัการเลอืกเรยีนตามแนวคดิของนกัวชิาการและนกัวจิยั 

 

ผูเ้ชี�ยวชาญ ปัจจยัเกี�ยวกบัการเลือกเรียน 

ประดษิฐพ์งศ ์โตธรรมเจรญิ

(2555) 

1. สภาพแวดลอ้ม 

2. หลกัสตูรการศกึษา 

3. ค่าใชจ้่ายตลอดหลกัสตูร 

4. ความน่าเชื�อถอืขงอสถาบนั 

สมทรง ลาวณัยศ์ริ ิ 

(2554) 

1. ดา้นภมูหิลงั 

2. ดา้นสถานภาพทางเศรษฐกจิสงัคม 

3. ดา้นความสามารถส่วนบุคคล 

4. ดา้นความคาดหวงัของนิสติและผูป้กครองที�มต่ีอมหาวทิยาลยั 

5. ดา้นอทิธพิลภายนอกที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ 

6. ดา้นหลกัสตูรและคุณภาพของมหาวทิยาลยั 

7. ดา้นสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั 

8. ดา้นค่าธรรมเนียมและแหล่งเงนิทุนของมหาวทิยาลยั 

เอนก ณะชยัวงค ์ 

(2553) 

1. ปจัจยัด้านส่วนบุคคลที�ส่งผลต่อการเลอืกศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั

ราชภฏัเชยีงใหม่ ได้แก่ การตัดสนิใจศึกษาต่อด้วยตนเอง และการ

ตดัสนิใจศกึษาต่อโดยบดิามารดา 

2. ปจัจัยภายในมหาวิทยาลัยที�ส่ งผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ได้แก่ หลกัสูตรการสอนระดบัปรญิญา

ตรหีลากหลายสาขาวชิาให้เลอืก และอาจารยท์ี�สอนในมหาวทิยาลยั

ราชภฎัเชยีงใหมม่คีวามรูค้วามสามารถในถ่ายถอดความรู ้

3. ปจัจยัด้านสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและการแข่งขนัที�ส่งผลต่อการ

เลอืกศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ได้แก่ มหาวทิยาลยั

ราชภัฎเชียงใหม่มีหลักสูตรที�เป็นวิชาชีพ ถ้าเรียนจบสามารถรับ

ราชการได ้และมคี่าธรรมเนียมที�ถูกกว่ามหาวทิยาลยัอื�นๆ 
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ตาราง 1 แสดงปจัจยัเกี�ยวกบัการเลอืกเรยีนตามแนวคดิของนกัวชิาการและนกัวจิยั (ต่อ) 
 

ผูเ้ชี�ยวชาญ ปัจจยัเกี�ยวกบัการเลือกเรียน 

ทรงธรรม ธรีะกุล และคณะ

(2553) 

1. ดา้นหลกัสตูร 

2. ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

3. ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร 

4. ดา้นค่าใชจ้า่ยในการศกึษา 

5. ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร 

6. ดา้นกายภาพ 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการตลาด 

วรวทิย ์รุง่บุญพุฒวิงศ ์ 

(2553) 

1. ปจัจยัดา้นชื�อเสยีงของมหาวทิยาลยั 

2. ปจัจยัดา้นสิ�งอํานวยความสะดวกของมหาวทิยาลยั 

3. ปจัจยัดา้นการแนะนํา 

4. ปจัจยัดา้นอทิธพิลของบุคคลที�มคีวามสําคญั 

5. ปจัจยัดา้นความมั �นคงก้าวหน้าในอาชพี 

6. ปจัจยัดา้นเจตคตต่ิออาชพีคร ู

7. ปจัจยัดา้นแรงจงูใจต่อมหาวทิยาลยั 

ปารชิาต ิคุณปลื
ม  

(2552) 

1.ปจัจยัดา้นอุปกรณ์การเรยีน 

2.ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั 

3.ปจัจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้รกิาร 

4.ปจัจยัดา้นการบรหิารจดัการของสถาบนั 

5. ปจัจยัดา้นสถานที� ทาํเล/ที�ตั 
ง 

6.ปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

7.ปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

8.ปจัจยัดา้นการเพิ�มโอกาสในการหางานทาํในอนาคต 

9.ปจัจยัดา้นค่าใชจ้่ายในการเรยีน 

10. ปจัจยัดา้นหลกัสตูร/จาํนวนสาขาวชิา 
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ตาราง 1 แสดงปจัจยัเกี�ยวกบัการเลอืกเรยีนตามแนวคดิของนกัวชิาการและนกัวจิยั (ต่อ) 

 

ผูเ้ชี�ยวชาญ ปัจจยัเกี�ยวกบัการเลือกเรียน 

ตณิพฒัน์ แกว้ยอด  

(2552) 

1. ปจัจยัทางสงัคม 

   1.1 ความคดิเหน็ของเพื�อน 

   1.2 ความคดิเหน็ของของคนรกั 

   1.3 ความคดิเหน็ของอาจารย ์

   1.4 ความคดิเหน็ของครอบครวั 

2. ปจัจยัดา้นบุคลกิภาพ 

ณชิาภทัร ์จรชัแผว้ 

 (2552) 

1. สภาพทั �วไปทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

2. สภาพแวดลอ้มดา้นการเรยีน 

3. สภาพแวดลอ้มดา้นสถานศกึษา 

ดวงพร หุตะจฑูะ  

กลัยา นามสงวน  

และอภศิกัดิ _ วฒัวิรรณผล 

(2546) 

1. ตวัประกอบดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

2. ตวัประกอบดา้นหลกัสตูรการสอน 

3. ตวัประกอบดา้นภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

4. ตวัประกอบดา้นสาขาวชิา 

5. ตวัประกอบดา้นชื�อเสยีงทางดา้นศลิปะ 

6. ตวัประกอบดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละแนะแนว 

7. ตวัประกอบดา้นทําเล ที�ตั 
ง 

8. ตวัประกอบดา้นคุณภาพการจดัการศกึษา 

พจมาศ กาญจนสุนทร 

(2546) 

1. ดา้นความถนัดและความสนใจในวชิาชพี 

2. ดา้นความมั �นคงและความกา้วหน้าในวชิาชพี 

3. ดา้นความมเีกยีรตยิศชื�อเสยีง 

4. ดา้นอทิธพิลการชกัจงูจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

 

 จากตาราง 1 จะเหน็ว่าปจัจยัเกี�ยวกบัการเลอืกเรยีนประกอบดว้ยปจัจยัหลายๆดา้นที�

แตกต่างกนัออกไป ซึ�งจากปจัจยัขา้งตน้ สามารถสรปุปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนไดด้งันี
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   1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  
   2. ดา้นหลกัสตูร  
   3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  
   4. ดา้นสื�อและอุปกรณ์การเรยีน  
   5. ดา้นบรรยากาศและสิ�งแวดลอ้ม  
   6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร  
   7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 
   8. ดา้นค่านิยม  
 สําหรบังานวจิยันี
 ผู้วจิยัจะพจิารณาปจัจยัเกี�ยวกบัการเลอืกเรยีนทั 
ง 8 ปจัจยัที�ผูว้จิยั

วเิคราะหม์าจากนกัวชิาการและนกัวจิยั 

 

4. งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 ดรีร ์(1997) ได้ศกึษาปจัจยัที�มอีิทธพิลต่อการเตรยีมความพร้อม ในการเลอืกอาชพี

ของเดก็นักเรยีนเกรด 11 ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัที�มอีทิธพิลในการเตรยีมความพรอ้มในการ

เลือกอาชีพของนักเรียนคือ ลักษณะของนักเรียน มโนคติของนักเรียน การสนับสนุนจาก

ผูป้กครอง และความพรอ้มในการเลอืกอาชพี 

 ล ี(2008) ได้ศึกษาการเลอืกมหาวทิยาลยัและการสําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรี

ของนักเรยีน ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนที�เลอืกสถาบนัสําหรบัการเรยีนครั 
งแรกของผู้เรยีน มี

การกลบัไปยงัสถานศกึษาเดมิมากกว่าการโอนยา้ยไปยงัสถาบนัอื�น หลงัจากออกกลางคนั ซึ�ง

คุณลกัษณะของสถาบนัไมเ่ป็นประเดน็สาํคญัในการตดัสนิใจของนักเรยีน และการโอนที�เรยีนใน

ระดบัปรญิญาตรมีตีํ� ามาก เมื�อเทยีบกบัผู้ที�อยู่เรยีนจนจบ และนักเรยีนที�ศึกษาต่อในระดบัที�

สูงขึ
นมกีารเขา้มากกว่า 1 สถาบนันั 
น มจีํานวนน้อยมาก เมื�อเทยีบกบัคนที�ศกึษาเพยีงสถาบนั

เดยีวจนจบ 

 เกริล์เลย-์อลัโลเวย ์(2009) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื�อง สิ�งที�มากกว่าเงนิ : การตดัสนิใจ

ศึกษาต่อในระดับที�สูงขึ
นของนักเรียนที�มีรายได้ตํ� า โดยทําการสํารวจการตัดสินใจเข้า

มหาวทิยาลยัของนกัเรยีนที�มรีายไดต้ํ�า โดยดูจากนักเรยีนชาวแอฟรกินั-อเมรกินั และชาวลาตนิ 

ผูท้ี�มรีายไดต้ํ�าที�จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและไดร้บัการรบัรองทุนการศกึษาที�จะ

ใช้จ่ายในระดบัมหาวทิยาลยั โดยศึกษาวเิคราะห์ปจัจยัที�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้เรยีนใน
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ระดบัอุดมศกึษา จากผลการศกึษาครั 
งนี
มขีอ้เสนอแนะว่า เงนิเป็นปจัจยัสําคญัในการเขา้ศกึษา

ต่อในระดบัมหาวทิยาลยั ถ้าขาดเงนิจะเกดิผลกระทบในดา้นลบกบัการเขา้เรยีนต่อ ผลการวจิยั

ระบุว่า ผลการตอบรบัดา้นวชิาการ สงัคมและวฒันธรรมในการศกึษาต่อระดบับณัฑติวทิยาลยัมี

โอกาสมากกว่าระดบัวทิยาลยัและการเรยีนในระดบัมหาวทิยาลยั 4 ปี การเตรยีมความพรอ้ม

ทางสงัคมและวฒันธรรมถูกพบว่ามคีวามสําคญัมากกว่าการใชเ้งนิในการเชญิชวนนักเรยีนที�มี

รายได้ตํ�ามาเรยีนซึ�งเป็นสิ�งที�จําเป็นมากกว่าเงนิที�ใช้ในการเข้ามหาวทิยาลยัของนักเรยีนที�มี

รายไดต้ํ�า 

 กรนิทร ์กาญทนานนท์ และคณะ (2554) ได้ศกึษาความต้องการและปจัจยัที�มผีลต่อ

การเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโท ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยกลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นงานวจิยั คอื 

ผู้ที�กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 500 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) และประกาศนียบตัรวชิาชพีชั 
นสูง (ปวส.) จาํนวน 500 คน และ

ผูใ้ชบ้ณัฑติ จาํนวน 100 คน เครื�องมอืรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม 1 ฉบบั วเิคราะหข์อ้มลู

ทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี�ย และหาค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการสํารวจพบว่า ความ

ต้องการศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรแีละโทอยู่ในระดบัมาก และปจัจยัที�มผีลต่อการ

เลอืกศกึษาต่อ คอื ค่าใชจ้่ายต่อเทอม ความมชีื�อเสยีงของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ชื�อเสยีงของ

สถาบนัการศกึษา และความสะดวกของสถานที�เรยีน 

 ดวงกมล ทรพัยแ์สงส่ง (2552) ไดศ้กึษาแรงจงูใจในการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา 3 

ด้าน คอื ด้านความมุ่งหวงัตนเอง ด้านอิทธพิลจากสื�อบุคคลและสื�อมวลชน ด้านชื�อเสยีงของ

มหาวทิยาลยั หลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน เพื�อเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการศกึษาต่อ

ระดบับณัฑติศกึษา กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรข์องมหาวทิยาลยั

รามคาแหง จํานวน 276 คนและใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมอืในการวจิยัวเิคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติโดยใช้ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาคณะ

ศกึษาศาสตรม์แีรงจงูใจในการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา ในภาพรวมและรายด้านทั 
ง 3 ดา้น 

อยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาพบว่านักศกึษา

ที�มเีพศต่างกนัมแีรงจูงใจในการศกึษาต่อในภาพรวมและรายด้าน ไดแ้ก่ ดา้นความมุ่งหวงัของ
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ตนเอง ด้านอิทธพิลจากสื�อบุคคลและสื�อมวลชน ด้านชื�อเสยีงของมหาวทิยาลยั หลกัสูตรและ

การจดัการเรยีนการสอน แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 

 อมรรตัน์ ราชสมบูรณ์ (2552) ไดศ้กึษาปจัจยัที�มคีวามสมัพนัธ์กบัการเลอืกศกึษาต่อ

ของนักเรยีนในด้านภาพลกัษณ์ของโรงเรยีน ดา้นสถานที�ตั 
งและสภาพแวดลอ้ม ด้านโอกาสใน

การศกึษาต่อและมงีานทาํ ดา้นค่าใชจ้่ายและตวัพยากรณ์ที�ดใีนการพยากรณ์การตดัสนิใจศกึษา

ต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั 
นสงูและระดบัปรญิญาตรขีองนกัเรยีน กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 

คอื นกัเรยีนที�กําลงัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที� 3 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม โรงเรยีน

เอกชนอาชวีศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 จาํนวน 370 คน เครื�องมอืที�ใชใ้น

การวจิยัเป็นแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัด้านภาพลกัษณ์ของโรงเรยีนส่งผลต่อการ

เลอืกศกึษาต่อของนกัเรยีนสาขาวชิาที�กําลงัศกึษาอยู่ในปจัจุบนั อาชพีของผูป้กครองและรายได้

รวมของครอบครวัต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกศกึษาต่อของนกัเรยีน 

 ยศศักดิ _ ทองสุข (2551) ได้ศึกษาปจัจัยที�ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากําลงั โรงเรยีนเทคโนโลยสียาม กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีจานวน 220 คน โดยใชแ้บบสอบถามการวเิคราะหข์อ้มูล

ใชก้ารหาค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานและใชโ้ปรแกรม SPSS เป็นเครื�องมอืในการวเิคราะห์

ข้อมูลจากผลการวิจยัทั 
ง 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสูตร ด้านความมุ่งหมายทางการศึกษา ด้าน

ชื�อเสยีงและบทบาทของโรงเรยีน ดา้นเหตุผลส่วนตวัและดา้นอื�นๆ แสดงใหเ้หน็ว่าปจัจยัที�สําคญั

ที�สุด คือ ด้านความมุ่งหมายทางการศึกษา ต่อมาคือ ด้านหลกัสูตรโดยที�ด้านชื�อเสียงและ

บทบาทของโรงเรยีนเป็นลําดบัถดัมาจากนั 
น คอื ด้านส่วนตวัและปจัจยัลาดบัสุดท้ายคอืด้าน

ทั �วไป 

 กญักนญ เถื�อนเหมอืน (2549) ได้ศกึษาและเปรยีบเทยีบปจัจยัจูงใจในการเลอืกเข้า

ศกึษาของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัศรปีทุม จาํแนกตามเพศของนักศกึษา อาชพีและรายไดข้อง

ผูป้กครอง โดยศกึษากลุ่มตวัอย่างที�เป็นนักศกึษา ชั 
นปีที� 1 ปีการศกึษา 2549 รวม 10 คณะ

วชิา จํานวน 370 คน เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยัเป็นสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิตโิดยใช้

ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัจงูใจในการเลอืกเขา้

ศกึษาของนักศกึษาในภาพรวม นักศึกษามหาวทิยาลยัศรปีทุมมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัทั 
ง 7 

ดา้น คอื ชื�อเสยีงของมหาวทิยาลยั สถานที�ตั 
ง ความคาดหวงัของนักศกึษา การจดัการเรยีนการ

สอน ความตั 
งใจส่วนตวั ความคาดหวงัดา้นอาชพีและสิ�งอานวยความสะดวกอยู่ในระดบัมากทุก
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คณะ โดยมีค่าคะแนนเฉลี�ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ปจัจัยด้านสถานที�ตั 
ง ชื�อเสียงของ

มหาวทิยาลยัและสิ�งอํานวยความสะดวก ส่วนการเปรยีบเทยีบ ความคดิเหน็ที�มต่ีอปจัจยัจงูใจใน

การเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั ศรปีทุมจําแนกตามอาชพีและรายได้ของผู้ปกครอง พบว่า

ค่าเฉลี�ยของระดบัความคดิเหน็จําแนกตามอาชพีของผู้ปกครองและรายได้ของผู้ปกครองไม่มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิส่วนการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ที�จาํแนกตามเพศ

ของนักศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ.05 จํานวน 2

องคป์ระกอบ คอื ดา้นสถานที�ตั 
งและดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
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บทที� 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

 การวจิยัในครั งนีเป็นการวจิยัเชงิสํารวจ (Survey Research) เพื%อศกึษาปจัจยัที%มผีล

ต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที%มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญา

ตร ีโดยระเบยีบวธิวีจิยัมดีงันี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    1.ประชากร 

 ประชากรที%ใช้ในการศกึษาวจิยัในครั งนี ได้แก่ นักศกึษาชั นปีที% 1 ปีการศกึษา 2556 

จาํนวน 4,050 คน ผูก้ําลงัศกึษาในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ซึ%งมรีายละเอยีดดงันี  

  1. คณะบรหิารธุรกจิ        8 สาขาวชิา  จาํนวน 1,175 คน  
  2. คณะการบญัช ี        1 สาขาวขิา  จาํนวน   342 คน  
  3. คณะเศรษฐศาสตร ์       1 สาขาวชิา  จาํนวน     29 คน  
  4. คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์    1 สาขาวชิา  จาํนวน   167 คน  
  5. คณะศลิปศาสตร ์      4 สาขาวชิา  จาํนวน   242 คน  
  6. คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์        2 สาขาวชิา  จาํนวน     97 คน  
  7. คณะการท่องเที%ยวและการโรงแรม     2 สาขาวชิา  จาํนวน   312 คน   
  8. คณะนิเทศศาสตร ์         6 สาขาวชิา  จาํนวน   608 คน  
  9. คณะวศิวกรรมศาสตร ์       5 สาขาวชิา  จาํนวน   215 คน  
  10. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ       3 สาขาวชิา  จาํนวน   286 คน  
  11. คณะศลิปกรรมศาสตร ์        4 สาขาวชิา  จาํนวน   315 คน  
  12. คณะรฐัประศาสนศาสตร ์        2 สาขาวชิา  จาํนวน   262 คน  
          2. กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตัวอย่างที%ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั งนี  ประกอบด้วย นักศึกษาชั นปีที% 1 ปี

การศกึษา 2556 กําลงัศกึษาในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ กลุ่มนักศกึษาได้มาโดยการสุ่ม

แบบเจาะจง และแยกตามคณะโดยใช้เกณฑค์่ารอ้ยละของประชากร จาํนวน 954 คน คดิเป็น
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ร้อยละ 23.55 ของประชากรทั งหมด มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที%มี

ประชากรจํานวนเป็นร้อย สุ่มมาไม่น้อยกว่า 15-30 เปอร์เซ็นต์ของประชากร หรือ 25 

เปอรเ์ซน็ตข์องประชากร และประชากรจาํนวนเป็นพนั สุ่มมาไม่น้อยกว่า 10-15 เปอรเ์ซน็ต์ของ

ประชากร (วาโร เพง็สวสัดิ O. 2551: 187-188) ซึ%งมรีายละเอยีดดงัตาราง 2  

 

ตาราง 2 แสดงประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามคณะและสาขา 

 

 ประชากร 
จาํนวน

ประชากร 

จาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
รอ้ยละ 

1. คณะบรหิารธุรกจิ                         

- สาขาการเงนิ  
- สาขาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 
- สาขาการตลาด  
- สาขาการจดัการ  
- สาขาธุรกจิระหว่างประเทศ  
- สาขาการจดัการอุตสาหกรรม  
- สาขาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน  
- สาขาการจดัการธุรกจิท่องเที%ยว  

 

76 

42 

181 

259 

209 

21 

348 

39 

 

14 

20 

27 

39 

45 

9 

53 

6 

 

18.42 

47.62 

15.00 

15.06 

21.53 

42.86 

15.22 

15.38 

รวม 1,175 213 18.13 

2. คณะการบญัช ี           

- สาขาการบญัช ี 
 

342 

 

105 

 

30.70 

รวม 342 105 30.70 

3. คณะเศรษฐศาสตร ์         

- สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
 

29 

 

17 

 

58.62 

รวม 29 17 58.62 

4. คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์      

- สาขานิตศิาสตร ์  
 

167 

 

39 

 

23.35 

รวม 167 39 23.35 

DPU



34 
 

ตาราง 2 แสดงประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามคณะและสาขา (ต่อ) 

 

ประชากร 
จาํนวน

ประชากร 

จาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
รอ้ยละ 

5. คณะศลิปศาสตร ์         
- สาขาภาษาจนีธุรกจิ  
- สาขาภาษาองักฤษ  
- สาขาภาษาไทยเพื%ออาชพี  
- สาขาภาษาญี%ปุน่ธุรกจิ  

 

52 

142 

17 

31 

 

38 

23 

10 

22 

 

73.08 

16.20 

58.82 

70.97 

รวม 242 93 38.43 

6. คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์         
- สาขาเทคโนโลยอีาหาร  
- สาขาบรูณาการสุขภาพและความงาม 

 

18 

79 

 

11 

16 

 

61.11 

20.25 

รวม 97 27 27.84 

7. คณะการท่องเที%ยวและการโรงแรม       

- สาขาการท่องเที%ยว  
- สาขาการโรงแรม  

 

122 

190 

 

29 

29 

 

23.77 

15.26 

รวม 312 58 18.59 

8. คณะนิเทศศาสตร ์            
- สาขาการโฆษณา  
- สาขาการประชาสมัพนัธ ์ 
- สาขาวารสารศาสตร ์ 
- สาขาการสื%อสารการตลาด  
- สาขาวทิยกุระจายเสยีงและโทรทศัน์  
- สาขาภาพยนตรแ์ละสื%อดจิทิลั  

 

45 

54 

21 

35 

231 

222 

 

15 

9 

8 

11 

35 

34 

 

33.33 

16.67 

38.10 

31.43 

15.15 

15.31 

รวม 608 112 18.42 
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ตาราง 2 แสดงประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามคณะและสาขา (ต่อ) 

 

ประชากร 
จาํนวน

ประชากร 

จาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
รอ้ยละ 

9. คณะวศิวกรรมศาสตร ์          
- สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
- สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  
- สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 
- สาขาวศิวกรรมดจิทิลัมเีดยีและระบบเกม  
- สาขาระบบงานประปา  

 

49 

54 

63 

20 

29 

 

18 

15 

20 

11 

19 

 

36.73 

27.77 

31.75 

55.00 

65.52 

รวม 215 83 38.60 

10. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ         

- สาขาระบบสารสนเทศ  
- สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการ

พฒันาเกม  

 

163 

55 

35 

 

28 

21 

12 

 

17.18 

38.18 

34.29 

รวม 286 61 21.33 

11. คณะศลิปกรรมศาสตร ์          

- สาขาศลิปะการแสดงประยกุต ์ 
- สาขาคอมพวิเตอรก์ราฟิก  
- สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน  
- สาขาการออกแบบและธุรกจิแฟชั %น 

 

40 

131 

114 

30 

 

9 

21 

18 

13 

 

22.5 

16.03 

15.78 

43.33 

รวม 315 61 19.36 

12. คณะรฐัประศาสนศาสตร ์          

- สาขารฐัประศาสนศาสตร ์  
- สาขาการบรหิารภาครฐัและภาคเอกชน 

 

146 

94 

 

44 

41 

 

30.14 

43.62 

รวม 262 85 32.44 
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          3. ตวัแปรที%ใชใ้นงานวจิยั 

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  

  3.1 ปจัจยัส่วนบุคคล 

   - เพศ 

   - คณะที%สงักดั 

   3.2 ปจัจยัที%มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา แบ่งเป็น 8 ปจัจยั คอื 

   - ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

   - ดา้นหลกัสตูร 

   - ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

   - ดา้นสื%อและอุปกรณ์การเรยีน 

   - ดา้นบรรยากาศและสิ%งแวดลอ้ม 

   - ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

   - ดา้นการประชาสมัพนัธ ์

   - ดา้นค่านิยม 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที%มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 

ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  เครื%องมอืที%ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัในครั งนีเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั ที%ผู้ว ิจยัสร้างขึนเป็นแบบสอบถามความคดิเห็นของนักศึกษาชั นปีที% 1 

เกี%ยวกบัปจัจยัที%มผีลต่อการเลือกเรยีนในระดบัอุดมศึกษาที%มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ซึ%ง

ประกอบด้วย 1.ปจัจยัด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 2.ปจัจยัด้านหลกัสูตร 3.ปจัจยัด้าน

อาจารยผ์ูส้อน 4.ปจัจยัดา้นสื%อและอุปกรณ์การเรยีน  5.ปจัจยัดา้นบรรยากาศและสิ%งแวดลอ้ม 6.

ปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 7. ปจัจยัด้านการประชาสมัพนัธ ์และ 8. ปจัจยัดา้นค่านิยม 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปนี 

 ตอนที% 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูเกี%ยวกบัสถานภาพทั %วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบตรวจสอบ (Check List)  
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 ตอนที% 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สอบถาม

ความคดิเหน็ของนักศกึษาชั นปีที% 1 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เกี%ยวกบัปจัจยัที%มผีลต่อการ

เลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที%มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์แบ่งเป็นองคป์ระกอบรวม 8 ปจัจยั 

คอื 

  1. ปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  

  2. ปจัจยัดา้นหลกัสตูร  

  3. ปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน  

  4. ปจัจยัดา้นสื%อและอุปกรณ์การเรยีน   

  5. ปจัจยัดา้นบรรยากาศและสิ%งแวดลอ้ม  

  6. ปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร  

  7. ปจัจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 

  8. ปจัจยัดา้นค่านิยม 

 ผูว้จิยักําหนดค่านําหนกัคะแนน เพื%อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบโดยมเีกณฑก์ารให้

คะแนน และการแปลความหมายของคะแนนดงันี 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้คาํถามทางดา้นบวก 

  คะแนน 5  เป็นระดบัที%มคีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยมากที%สุด 

  คะแนน 4  เป็นระดบัที%มคีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยมาก 

  คะแนน 3  เป็นระดบัที%มคีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยปานกลาง 

  คะแนน 2  เป็นระดบัที%มคีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยน้อย 

  คะแนน 1  เป็นระดบัที%มคีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยน้อยที%สุด 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้คาํถามในดา้นลบ 

  คะแนน 5  เป็นระดบัที%มคีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยน้อยที%สุด 

  คะแนน 4  เป็นระดบัที%มคีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยน้อย 

  คะแนน 3  เป็นระดบัที%มคีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยปานกลาง 

  คะแนน 2  เป็นระดบัที%มคีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยมาก 

  คะแนน 1  เป็นระดบัที%มคีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยมากที%สุด 
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 ตอนที% 3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี%ยวกบัปจัจยัที%มผีลต่อการเลือกเรยีนใน

ระดบัอุดมศึกษาที%มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบการเติม

ความคดิเหน็ 

  

ขั $นตอนในการสร้างเครื�องมือและการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
          ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครื%องมอืและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยมขีั นตอนดงันี 

 ขั $นที� 1 การสร้างแบบสอบถาม 

 1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจากตํารา เอกสารงานวิจยัที%เกี%ยวข้องที%มี

ลกัษณะใกลเ้คยีงกนัเพื%อนําขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆมาใชว้เิคราะห์ปจัจยัที%มผีลต่อการเลอืก

เรียนในระดบัอุดมศึกษา แล้วนํามากําหนดเป็นกรอบและขอบเขตของเนือหาในการสร้าง

แบบสอบถาม 

 2. ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากตําราและเอกสารงานวจิยั

ต่างๆที%เกี%ยวขอ้งกบัการวจิยัแลว้นํามาปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบันิยามตวัแปรของงานวจิยั 

 3. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาตามข้อ 1 และ 2 และนําข้อมูลที%ได้มาประมวลเป็น

หลกัในการสรา้งขอ้คาํถามในแบบสอบถามของแต่ละฉบบั 

 4. สรา้งแบบสอบถาม เพื%อศกึษาปจัจยัที%มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที%

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ของนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีโดยแบบสอบถามที%สร้างขึนจะ

แบ่งเป็น 3 ตอน คอื  

  ตอนที%  1 เ ป็นแบบสอบถามข้อมูล เกี%ยวกับสถานภาพทั %วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  

  ตอนที% 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

  ตอนที% 3 เป็นแบบสอบถามขอ้เสนอแนะเกี%ยวกบัปจัจยัที%มผีลต่อการเลอืกเรยีนใน

ระดบัอุดมศกึษาที%มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

  ซึ%งการแปลผลค่าคะแนนเฉลี%ยพจิารณาดงันี (Best ,1989 : 196) 

     4.50 – 5.00 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากที%สุด 

     3.50 – 4.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 

     2.50 – 3.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

     1.50 – 2.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อย 
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     1.00 – 1.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อยที%สุด 

 5. นําขอ้คาํถามในแบบสอบถามที%สรา้งเสรจ็ เสนอผูเ้ชี%ยวชาญ 3 ท่าน ในการประเมนิ

ความเที%ยงตรงเชงิพนิิจ (Face Validity) ความเหมาะสมของภาษาที%ใช ้โดยใช้แบบวดัค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดค้่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-

1.00 จากนั นผูว้จิยัดาํเนินการแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชี%ยวชาญ  

 6. นําแบบสอบถามที%ได้แก้ไขปรบัปรุง และผ่านการพิจารณามาตรวจสอบความ

ถูกตอ้งอกีครั ง 

 7. นําแบบสอบถามที%ปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บันักศกึษาที%ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  

จาํนวน 30 คน จากนั นนําผลที%ได้ไปวเิคราะห์หาค่าความเชื%อมั %น โดยใช้สูตรหาค่าสมัประสทิธิ O

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ.  

2538 : 200-201) ได้ค่าความเชื%อมั %น 0.96 ซึ%งการแปลผลค่าคะแนนเฉลี%ยพจิารณาดงันี (Best 

,1989 : 196) 

     4.50 – 5.00 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากที%สุด 

     3.50 – 4.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 

     2.50 – 3.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

     1.50 – 2.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อย 

 ขั $นที� 2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 นําแบบสอบถามที%ได้จากขั นที% 1 ไปสอบถามยังกลุ่มตัวอย่างทั ง 12 คณะ ใน

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ตอนที% 1 แบบสอบถามเกี%ยวกับสถานภาพ และข้อมูลบางประการของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ใชก้ารวเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี% และการหาค่ารอ้ยละ 

 2. ตอนที% 2 แบบสอบถามเกี%ยวกบัปจัจยัที%มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที%

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีใชก้ารวเิคราะหท์างสถติโิดยการหา

ค่าเฉลี%ย ( x )  ค่าความเบี%ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าสมัประสทิธิ Oของความผนัแปร (C.V) ซึ%ง

ใชเ้กณฑใ์นการพจิารณาของเบสท ์(Best ,1989 : 196) ดงันี  
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   4.50 – 5.00 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากที%สุด 

   3.50 – 4.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 

   2.50 – 3.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   1.50 – 2.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อย 

 โดยพจิารณาเป็นรายขอ้ รายดา้น และในภาพรวม โดยขอ้ที%มคี่าเฉลี%ย และค่า

สมัประสทิธิ Oของความผนัแปร มากที%สุด ถอืว่าเป็นขอ้ที%เป็นปจัจยัอนัดบัแรก 

 3. ตอนที% 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี%ยวกับปจัจยัที%มผีลต่อการเลือกเรยีนใน

ระดบัอุดมศกึษาที%มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ใชก้ารวเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี% และการ

หาค่ารอ้ยละ ใชก้ารนําเสนอในรปูแบบบรรยาย  

 

สถิติที�ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
1. ค่ารอ้ยละ (บุญชม ศรสีะอาด,2543 : 101) 

 สตูร         100x
n

f
P =       

 เมื%อ   P     แทน ค่ารอ้ยละ 

       f      แทน ความถี%ที%ตอ้งการแปลงเป็นรอ้ยละ 

        n     แทน  จาํนวนความถี%ทั งหมด 

2. ค่าเฉลี%ย (ชศูร ีวงศร์ตันะ,2550 : 32) 

 สตูร          
N

x
x ∑
=      

 เมื%อ  x        แทน  ค่าเฉลี%ย 

    ∑ x        แทน  ผลรวมของขอ้มลูทั งหมด 

      N        แทน  จาํนวนขอ้มลูทั งหมด 

3. ค่าความเบี%ยงเบนมาตรฐาน (ชศูร ีวงศร์ตันะ,2550 : 55) 

 สตูร      
)1(

)(
.

22

−

−
=

∑∑
NN

xxN
DS  

 เมื%อ  DS.      แทน  ค่าความเบี%ยงเบนมาตรฐาน 

       ∑ x     แทน  ผลรวมของขอ้มลูทั งหมด 

                     2)(∑ x   แทน  ผลรวมของขอ้มลูทั งหมดยกกําลงัสอง 
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                     2x∑     แทน  ผลรวมของขอ้มลูแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

           N       แทน  จาํนวนขอ้มลูทั งหมด 

4. ค่าสมัประสทิธิ Oของความผนัแปร (Coefficient of variation) 

 สตูร     100
.

. x
x

DS
VC =  % 

            เมื%อ   VC.    แทน  ค่าสมัประสทิธิ Oของความผนัแปร 

            DS.     แทน  ค่าความเบี%ยงเบนมาตรฐาน 

                        x      แทน  ค่าเฉลี%ย 

5. ค่าความเชื%อมั %นโดยใช้สูตรการหาค่าสมัประสทิธิ Oแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ดงันี 

(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ.  2538: 200-201) 

)1(
1 2

2

t

i

S

S

n

n ∑
−

−
=α  

   เมื%อ  α    แทน  ค่าสมัประสทิธิ Oของความเชื%อมั %น 

     n   แทน  จาํนวนขอ้ของเครื%องมอืวดั 

     2
iS   แทน  คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

     2
tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื%องมอืนั นทั ง

ฉบบั 
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บทที� 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 
     การวเิคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลของการวจิยัในครั �งนี� ผู้วจิยัได้ดําเนินการ

นําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงันี� 

 ส่วนที' 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี'ยวกับสถานภาพทั 'วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ส่วนที' 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดม 

ศกึษา ที'มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

 ส่วนที' 3 เปรยีบเทียบคะแนนปจัจยัที'มีผลต่อการเลือกเรียนในระดบัอุดมศึกษาที'

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ ของนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีจําแนกตามเพศและคณะที'สงักดั

 ส่วนที' 4 เปรยีบเทยีบปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที'มหาวทิยาลยั

ธุรกจิบณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีก่อนและหลงัเขา้เรยีน 

 ส่วนที' 5 แสดงขอ้เสนอแนะเกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา

ที'มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์   
 

ส่วนที�  1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี� ยวกับสถานภาพทั �วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี'ยวกับสถานภาพทั 'วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอยา่งที'เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยช์ั �นปีที' 1ปีการศกึษา 2556 แสดงในตาราง 3 
 

ตาราง 3 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของสถานภาพทั 'วไปของนกัศกึษา 
 

ขอ้มลู จาํนวน รอ้ยละ 

1. เพศ 

   1.1 ชาย 

   1.2 หญงิ 

 

340 

614 

 

35.64 

64.36 

รวม 954 100.00 
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ขอ้มลู จาํนวน รอ้ยละ 

2. ระดบัชั �น 

   2.1 ภาคปกต ิ4 ปี 

   2.2 ภาคปกต ิ3 ปี ต่อเนื'อง 

 

896 

58 

 

93.92 

6.08 

รวม 954 100.00 

3. ภมูลิําเนาของนกัศกึษา 

   3.1 กรงุเทพ ฯ 

   3.2 นนทบุร ี

   3.3 ปทุมธานี 

   3.4 อื'นๆ 

 

285 

201 

42 

426 

 

29.88 

21.07 

4.40 

44.65 

รวม 954 100.00 

4. แผนการเรยีนที'ศกึษาก่อนเขา้มหาวทิยาลยั 

   4.1 วทิย-์คณติ 

   4.2 ศลิป์-ภาษา 

   4.3 สายวชิาชพี 

   4.4 อื'นๆ 

 

209 

283 

302 

160 

 

21.91 

29.66 

31.66 

16.77 

รวม 954 100.00 

5. ความตอ้งการศกึษาต่อขณะที'อยูใ่นระดบัมธัยมศกึษา 

   5.1 มหาวทิยาลยัปิดของรฐั 

   5.2 มหาวทิยาลยัเปิดของรฐั 

   5.3 มหาวทิยาลยัราชภฏั 

   5.4 มหาวทิยาลยัเอกชน 

   5.5 อื'นๆ 

 

258 

172 

23 

480 

21 

 

27.05 

18.03 

2.41 

50.31 

2.20 

รวม 954 100.00 
  

 จากตาราง 3 ขอ้มูลเกี'ยวกบัสถานภาพทั 'วไปของนักศกึษา จากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 

954 คน พบว่าเป็นนักศกึษาชาย 340 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.64  นักศกึษาหญงิ 614 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 64.36 แยกเป็นระดบัชั �นภาคปกต ิ4 ปี 896 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.92 ภาคปกต ิ3 ปี 

ต่อเนื'อง 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.08   
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 ภูมลิําเนาของนักศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มาจากต่างจงัหวดั 426 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

44.65 รองลงมา มาจากกรุงเทพฯ 285 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.88 มาจากนนทบุร ี201 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 21.07 และมาจากปทุมธานี 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.40 

 แผนการเรยีนที'ศึกษาก่อนเข้ามหาวทิยาลยั พบว่า ส่วนใหญ่จบมาจากสายวชิาชพี 

302 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.66 รองลงมา จบมาจากสายศลิป์-ภาษา 283 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

29.66 สายวทิย-์คณติ 209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.91 และอื'นๆ 160 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.77  

 ความตอ้งการศกึษาต่อขณะอยู่ในระดบัมธัยมศกึษา พบว่าส่วนใหญ่ต้องการศกึษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยเอกชน 480 คน คิดเป็นร้อยละ 50.31 รองลงมาต้องการศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัปิดของรฐั 258 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.05 ต้องการศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัเปิด

ของรฐั 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.03 ต้องการศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏั 23 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 2.41 และอื'นๆ 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.20  

 

ส่วนที�  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอดุมศึกษา ที�มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี'ยวกับค่าเฉลี'ย ค่าความเบี'ยงเบนมาตรฐาน และค่า

สัมประสิทธิ Fของความผันแปร ของปจัจยัในด้านต่างๆตามความคิดเห็นของนักศึกษา ใน

ภาพรวมแสดงในตาราง 4  

 

ตาราง 4 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี'ยวกับปจัจัยที'มีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศกึษา  

 

ปจัจยั 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.66 0.51 13.98 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.86 0.53 13.73 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.90 0.56 14.44 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.83 0.63 16.54 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.84 0.60 15.74 มาก 
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ตาราง 4 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี'ยวกับปจัจัยที'มีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศกึษา (ต่อ) 

 

ปจัจยั 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.91 0.64 16.49 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.57 0.79 22.05 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.23 0.92 28.42 ปานกลาง 

รวม 3.73 0.44 11.79 มาก 

 

 ตาราง 4 ความคดิเหน็ของนักศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.73,S.D = 0.44)  

เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยู่ในระดบั

มาก  7 ด้าน  โดยเรียงลํ าดับจากมากไป น้อยดัง นี�  ด้ านสวัสดิการและการบริการ 

( x =3.91,S.D=0.64) ด้านอาจารยผ์ูส้อน ( x =3.90,S.D=0.56) ด้านหลกัสูตร ( x =3.86,S.D = 

0.53)  ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม ( x =3.84,S.D = 0.60) ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน

( x =3.83,S.D=0.63) ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ( x =3.66,S.D=0.51) และลําดบัสุดทา้ย

คอื ดา้นการประชาสมัพนัธ ์( x =3.57,S.D = 0.79) ส่วนดา้นค่านิยม( x =3.23,S.D = 0.92) อยู่

ในระดบัปานกลาง 

 ตาราง 4 ค่าสมัประสิทธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที'สุดคือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยั ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร

ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 4 สามารถเรียงลําดับของปจัจัยตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ดา้นหลกัสตูรเป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ดา้นอาจารยผ์ูส้อน และปจัจยัอนัดบัที'สามคอื 

ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 
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 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกี'ยวกบัค่าเฉลี'ย ค่าความเบี'ยงเบนมาตรฐานและค่าสมัประสทิธิ F

ของความผนัแปร รายขอ้ทั �ง 8 ปจัจยั ตามความคดิเหน็ของนกัศกึษา แสดงดงัตาราง 5-12 

 

ตาราง 5 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

 

รายละเอยีด 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1.ชื'อเสยีงของมหาวทิยาลยัเป็นที'ยอมรบัจาก

หน่วยงานต่างๆ 

3.90 0.80 20.39 มาก 

2. ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเน้นการนํา

ความรูสู้่การปฏบิตั ิ

3.92 0.77 19.67 มาก 

3. มหาวทิยาลยัตั �งอยูใ่นชุมชนใกลส้ถานที'อยู่

อาศยั และการคมนาคมสะดวก 

3.76 1.01 26.80 มาก 

4. มหาวทิยาลยัมกีารสรา้งผลงานวจิยั และ

การใหบ้รกิารวชิาการ ออกสู่สงัคมอยา่ง

ต่อเนื'อง 

3.78 0.81 21.45 มาก 

5. นกัศกึษาทั �งศษิยเ์ก่าและศษิยป์จัจบุนัมี

ชื'อเสยีงไดร้บัรางวลัระดบัประเทศ 

3.65 0.85 23.33 มาก 

6.ค่าใชจ้า่ยในการศกึษาตลอดหลกัสตูรอยูใ่น

เกณฑท์ี'เหมาะสม 

2.66 1.01 38.00 ปานกลาง 

7. หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ทั �งภาครฐัและ

ภาคเอกชน มคีวามเชื'อมั 'นในคุณภาพของ

บณัฑติยท์ี'สําเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยั 

3.72 0.71 19.11 มาก 

8. นกัศกึษามคีวามเชื'อมั 'นในมหาวทิยาลยัว่า

เมื'อเรยีนจบแลว้จะมงีานทํา 

3.86 0.85 22.06 มาก 

รวม 3.66 0.51 13.98 มาก 
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 ตาราง 5 ความคิดเห็นของนักศึกษา เมื'อพิจารณาปจัจัยด้านภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยัเป็นรายขอ้ พบว่า ปจัจยัที'มผีล 3 ปจัจยัแรกคอื ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเน้น

การนําความรูสู้่การปฏบิตั(ิ x =3.92,S.D= 0.77) ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ชื'อเสยีงของมหาวทิยาลยั

เป็นที'ยอมรบัจากหน่วยงานต่างๆ ( x =3.90,S.D = 0.80) ปจัจยัอนัดบัที'สามคอืนักศกึษามคีวาม

เชื'อมั 'นในมหาวทิยาลยัว่าเมื'อเรยีนจบแลว้จะมงีานทํา ( x =3.86,S.D = 0.85) ส่วนปจัจยัอนัดบั

สุดทา้ยคอื ค่าใชจ้า่ยในการศกึษาตลอดหลกัสตูรอยูใ่นเกณฑท์ี'เหมาะสม ( x =2.66,S.D = 1.01)   

 จากตาราง 5 สามารถเรียงลําดับของปจัจัยตามความคิดเห็นของนักศึกษา  

ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั เป็นรายขอ้ โดยพจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบั

แรก และเปรยีบเทียบกับค่าสมัประสิทธิ Fของความผนัแปรจะได้ปจัจยัตามความคิดเห็นของ

นกัศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเน้นการนํา

ความรูสู้่การปฏบิตั ิเป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ชื'อเสยีงของมหาวทิยาลยัเป็นที'ยอมรบั

จากหน่วยงานต่างๆ และปจัจยัอนัดบัที'สามคอื นักศกึษามคีวามเชื'อมั 'นในมหาวทิยาลยัว่าเมื'อ

เรยีนจบแลว้จะมงีานทาํ 

 

ตาราง 6 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัดา้นหลกัสตูร 

 

รายละเอยีด 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. นักศึกษามีความเชื'อมั 'นในประสิทธิภาพ

ของหลกัสตูรที'เปิดสอนในมหาวทิยาลยั 

3.95 0.77 19.46 มาก 

2. หลกัสตูรที'เปิดสอนมคีวามสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของสงัคม 

3.24 1.15 35.37 ปานกลาง 

3. เนื�อหาในหลกัสตูรมคีวามทนัสมยั 

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปจัจบุนั 

3.92 0.79 20.04 มาก 

4. เนื�อหาของหลกัสตูรมคีวามชดัเจน 

เหมาะสม สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์แก่ตนเอง 

3.92 0.76 19.42 มาก 
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ตาราง 6 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัดา้นหลกัสตูร (ต่อ) 
 

รายละเอยีด 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

5. นกัศกึษาเชื'อมั 'นว่าหลกัสูตรสามารถเรยีน

จบภายในระยะเวลาที'กําหนด ทาํใหส้ามารถ

เขา้สู่ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

3.92 0.83 21.26 มาก 

6. หลกัสตูรที'เรยีนในมหาวทิยาลยัเป็นที'รูจ้กั

และไดร้บัความนิยม 

3.88 0.81 20.95 มาก 

7. มหีลกัสตูร และสาขาวชิาหลากหลาย ให้

นกัศกึษาเลอืกเรยีน 

4.00 0.82 20.49 มาก 

8. มหาวทิยาลยัมหีลกัสตูรที'เมื'อเรยีนจบแลว้

สามารถศกึษาต่อในระดบัที'สงูขึ�นได ้

4.04 0.77 19.14 มาก 

รวม 3.86 0.53 13.73 มาก 
 

 ตาราง 6 ความคิดเห็นของนักศึกษา เมื'อพิจารณาปจัจยัด้านหลกัสูตร เป็นรายข้อ 

พบว่า ปจัจยัที'มผีล 3 ปจัจยัแรกคอื มหาวทิยาลยัมหีลกัสูตรที'เมื'อเรยีนจบแลว้สามารถศกึษาต่อ

ในระดบัที'สูงขึ�นได้ ( x = 4.04,S.D = 0.77) ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื มหีลกัสูตร และสาขาวชิา

หลากหลาย ใหน้ักศกึษาเลอืกเรยีน ( x =4.00,S.D = 0.82) ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื นักศกึษามี

ความเชื'อมั 'นในประสทิธภิาพของหลกัสูตรที'เปิดสอนในมหาวทิยาลยั ( x =3.95,S.D = 0.77) 

และปจัจยัอนัดบัสุดท้ายคอื หลกัสูตรที'เปิดสอนมคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 

( x =3.24,S.D = 1.15) 

 จากตาราง 6 สามารถเรียงลําดบัของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้าน

หลกัสตูร เป็นรายขอ้ โดยพจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบั

ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรจะได้ปจัจยัตามความคดิเหน็ของนักศึกษาส่วนใหญ่ที'มคีวาม

คดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื มหาวทิยาลยัมหีลกัสูตรที'เมื'อเรยีนจบแลว้สามารถศกึษาต่อในระดบั

ที'สูงขึ�นได้ เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื นักศกึษามคีวามเชื'อมั 'นในประสทิธภิาพของ

หลักสูตรที'เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และปจัจยัอันดับที'สามคือ มีหลักสูตร และสาขาวิชา

หลากหลาย ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีน 
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ตาราง 7 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
 
 

รายละเอยีด 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1.  คณาจารย์มีวุฒิก ารศึกษาที'ต รงตาม

สาขาวชิาที'เปิดสอน 

4.13 0.78 18.92 มาก 

2. นกัศกึษาไดร้บัทราบขอ้มลูเกี'ยวกบัอาจารย์

ประจาํหลกัสตูร และอาจารยท์ี'ปรกึษา ในเรื'อง

การแนะนําเอาใจใส่ต่อการเรยีนของนกัศกึษา 

3.91 0.82 20.98 มาก 

3. คณาจารยป์ระจาํหลกัสตูรไดร้บัการยอมรบั

จากภายนอก 

3.27 1.21 37.04 ปานกลาง 

4. อาจารยผ์ูส้อนมคีวามรูค้วามสามารถ 4.16 0.76 18.35 มาก 

5. ไดร้บัขอ้มลูเกี'ยวกบัอาจารยผ์ูส้อนมเีทคนิค

วธิกีารสอนที'หลากหลาย 

4.02 0.81 20.07 มาก 

รวม 3.90 0.56 14.44 มาก 
 

 ตาราง 7 ความคดิเหน็ของนักศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัด้านอาจารยผ์ู้สอน เป็นราย

ข้ อ  พ บ ว่ า ป ัจ จัยที' มีผ ล  3 ป ัจ จัย แ รก คือ อ า จ า รย์ผู้ ส อ นมีค ว าม รู้ ค ว ามส าม า ร ถ

( x =4.16,S.D=0.76) ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื คณาจารยม์วีุฒกิารศกึษาที'ตรงตามสาขาวชิาที'เปิด

สอน ( x =4.13,S.D = 0.78)  ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื ไดร้บัขอ้มลูเกี'ยวกบัอาจารยผ์ูส้อนมเีทคนิค

วธิกีารสอนที'หลากหลาย ( x =4.02,S.D = 0.81)  และ ปจัจยัอนัดบัสุดทา้ยคอื คณาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูรไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก ( x =3.27,S.D = 1.21) 

 จากตาราง 7 สามารถเรียงลําดับของปจัจัยตามความคิดเห็นของนักศึกษา  

ด้านอาจารย์ผู้สอน เป็นรายข้อ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอันดบัแรก และ

เปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วน

ใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื อาจารยผ์ู้สอนมคีวามรูค้วามสามารถ เป็นปจัจยัแรก 

ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื คณาจารยม์วีุฒกิารศกึษาที'ตรงตามสาขาวชิาที'เปิดสอน และปจัจยัอนัดบั

ที'สามคอื ไดร้บัขอ้มลูเกี'ยวกบัอาจารยผ์ูส้อนมเีทคนิควธิกีารสอนที'หลากหลาย 
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ตาราง 8 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 
 
 

ปจัจยั 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. มสีื'ออุปกรณ์การเรยีนการสอนที'ทนัสมยั ทั �ง

สื'อพื�นฐาน และสื'ออเิลคทรอนิกส ์

4.04 0.84 20.69 มาก 

2. จาํนวนของสื'อและอุปกรณ์การเรยีนการ

สอนเพยีงพอ 

3.06 1.22 40.00 ปานกลาง 

3. มหีอ้งสมดุที'สามารถใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้

ขอ้มลูที'ดอียา่งสะดวกและรวดเรว็ 

4.12 0.88 21.34 มาก 

4. มศีูนยค์อมพวิเตอรเ์พื'อใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ 4.14 0.86 20.76 มาก 

5. มหาวทิยาลยัมรีะบบอนิเตอรเ์น็ตที'สมบูรณ์ 

ใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้และเชื'อมโยงขอ้มลูได้

ตลอดเวลา 

3.80 1.02 26.93 มาก 

รวม 3.83 0.63 16.54 มาก 
 

 ตาราง 8 ความคดิเหน็ของนักศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 

เป็นรายข้อ พบว่าปจัจยัที'มผีล 3 ปจัจยัแรกคือ มศีูนย์คอมพวิเตอร์เพื'อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า 

( x =4.14,S.D = 0.86) ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื มหีอ้งสมุดที'สามารถใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูที'ดี

อยา่งสะดวกและรวดเรว็( x =4.12,S.D = 0.88) ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื มสีื'ออุปกรณ์การเรยีนการ

สอนที'ทนัสมยั ทั �งสื'อพื�นฐาน และสื'ออเิลคทรอนิกส ์ ( x =4.04,S.D = 0.84) และ ปจัจยัอนัดบั

สุดทา้ยคอื จาํนวนของสื'อและอุปกรณ์การเรยีนการสอนเพยีงพอ ( x =3.06,S.D = 1.22) 

 จากตาราง 8 สามารถเรยีงลาํดบัของปจัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษา ดา้นสื'อและ

อุปกรณ์การเรียน เป็นรายข้อ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอันดับแรก และ

เปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วน

ใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื มสีื'ออุปกรณ์การเรยีนการสอนที'ทนัสมยั ทั �งสื'อพื�นฐาน 

และสื'ออเิลคทรอนิกส ์เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื มศีูนยค์อมพวิเตอรเ์พื'อใชเ้ป็นแหล่ง

ค้นคว้า และปจัจยัอันดบัที'สามคือ มีห้องสมุดที'สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลที'ดีอย่าง

สะดวกและรวดเรว็ 
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ตาราง 9 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 
 

ปจัจยั 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน

มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมต่อการจัด

การศกึษา 

4.27 0.79 18.51 มาก 

2. มหีอ้งเรยีนที'ไดม้าตรฐานและบรรยากาศด ี 3.95 0.88 22.17 มาก 

3. มหาวทิยาลยัมกีารปรบัปรงุพฒันา

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายใน

มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปในทางที'ดขี ึ�นสมํ'าเสมอ 

4.10 0.84 20.52 มาก 

4. บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน

มหาวทิยาลยั ส่งผลใหก้ารเรยีนรูข้องนกัศกึษา

ดขีึ�น 

3.05 1.27 41.59 ปานกลาง 

รวม 3.84 0.60 15.74 มาก 

  

 ตาราง 9 ความคิดเห็นของนักศึกษา เมื'อพิจารณาปจัจัยด้านบรรยากาศและ

สิ'งแวดลอ้ม เป็นรายขอ้ พบว่า ปจัจยัที'มผีล 3 ปจัจยัแรก คอื สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ

ภายในมหาวทิยาลยัมคีวามเหมาะสมต่อการจดัการศกึษา ( x =4.27,S.D = 0.79)  ปจัจยัอนัดบั

ที'สองคอื มหาวทิยาลยัมกีารปรบัปรุงพฒันาบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยั

ใหเ้ป็นไปในทางที'ดขี ึ�นสมํ'าเสมอ ( x =4.10,S.D = 0.84) ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื มหีอ้งเรยีนที'ได้

มาตรฐานและบรรยากาศด ี และปจัจยัอนัดบัสุดท้ายคอื บรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน

มหาวทิยาลยั ส่งผลใหก้ารเรยีนรูข้องนกัศกึษาดขีึ�น ( x =3.05,S.D = 1.27) 

 จากตาราง 9 สามารถเรียงลําดับของปจัจัยตามความคิดเห็นของนักศึกษา  

ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม เป็นรายขอ้ โดยพจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบั

แรก และเปรยีบเทียบกับค่าสมัประสิทธิ Fของความผนัแปรจะได้ปจัจยัตามความคิดเห็นของ

นักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน

มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมต่อการจดัการศึกษา เป็นปจัจยัแรก ปจัจัยอันดับที'สองคือ 
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มหาวทิยาลยัมกีารปรบัปรุงพฒันาบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไป

ในทางที'ดขี ึ�นสมํ'าเสมอ และปจัจยัอนัดบัที'สามคอื มหีอ้งเรยีนที'ไดม้าตรฐานและบรรยากาศด ี
 

ตาราง 10 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

 

ปจัจยั 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษา เช่น

กองทุนให้กู้ยืมเพื'อการศึกษา(กยศ.)/ทุน

เฉพาะกจิอื'นๆ 

4.22 0.82 19.43 มาก 

2. มศีูนยป์ฏบิตักิารภาษาต่างประเทศ พรอ้ม

เจา้หน้าที'เทคนิคเพื'อเพิ'มทกัษะใหแ้ก่

นกัศกึษา 

3.94 0.80 20.43 มาก 

3. มศีูนยส์ุขภาพ ศูนยก์ฬีา สระว่ายนํ�า และ

ศูนยอ์าหารที'เหมาะสมและไดม้าตรฐาน 

3.96 0.89 22.54 มาก 

4. มหีอพกัและโรงแรมในมหาวทิยาลยัให้

นกัศกึษาไดพ้กัหรอืเช่าในราคาที'เหมาะสม 

3.75 0.96 25.50 มาก 

5. การสนบัสนุนกจิกรรม การใหบ้รกิารแก่

นกัศกึษามคีวามสะดวกรวดเรว็ในการ

ใหบ้รกิาร 

3.78 0.82 21.56 มาก 

6. มหาวทิยาลยัมกีารผ่อนผนัหรอือนุโลมให้

เลื'อนกําหนดชําระค่าลงทะเบยีนเรยีนอยา่ง

เหมาะสม สาํหรบันกัศกึษาที'ยงัไมพ่รอ้ม 

3.80 0.93 24.57 มาก 

รวม 3.91 0.64 16.49 มาก 
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 ตาราง 10 ความคิดเห็นของนักศึกษา เมื'อพิจารณาปจัจยัด้านสวสัดิการและการ

บรกิาร เป็นรายขอ้ พบว่า  ปจัจยัที'มผีล 3 ปจัจยัแรกคอื มแีหล่งเงนิทุนสนับสนุนการศกึษา เช่น

กองทุนใหกู้้ยมืเพื'อการศกึษา(กยศ.)/ทุนเฉพาะกจิอื'นๆ ( x =4.22,S.D = 0.82) ปจัจยัอนัดบัที'

สองคือ มศีูนย์สุขภาพ ศูนย์กีฬา สระว่ายนํ�า และศูนย์อาหารที'เหมาะสมและได้มาตรฐาน

( x =3.96,S.D = 0.89) ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื มศีูนย์ปฏบิตัิการภาษาต่างประเทศ พร้อม

เจา้หน้าที'เทคนิคเพื'อเพิ'มทกัษะใหแ้ก่นกัศกึษา ( x =3.94,S.D = 0.80) และ ปจัจยัอนัดบัสุดทา้ย

คือ มีหอพักและโรงแรมในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้พักหรือเช่าในราคาที'เหมาะสม 

( x =3.75,S.D = 0.96) 

 จากตาราง 10 สามารถเรียงลําดับของปจัจัยตามความคิดเห็นของนักศึกษา  

ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร เป็นรายขอ้ โดยพจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก 

และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษา

ส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื มแีหล่งเงนิทุนสนับสนุนการศกึษา เช่นกองทุนให้

กู้ยืมเพื'อการศึกษา(กยศ.)/ทุนเฉพาะกิจอื'นๆ เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอันดับที'สองคือ มศีูนย์

ปฏบิตักิารภาษาต่างประเทศ พรอ้มเจา้หน้าที'เทคนิคเพื'อเพิ'มทกัษะให้แก่นักศกึษา และปจัจยั

อันดับที'สามคือ มีศูนย์สุขภาพ ศูนย์กีฬา สระว่ายนํ� า และศูนย์อาหารที'เหมาะสมและได้

มาตรฐาน 
 

ตาราง 11 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์
 

ปจัจยั 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. นักศกึษาได้รบัข้อมูลข่าวสารจากสื'อต่างๆ 

เช่นแผ่นพบั วารสาร จดหมายข่าว หรอืจาก

สื' อ ม ว ล ช น  เ ช่ น  ส ถ า นี วิท ยุ  โ ท รทัศ น์ 

หนังสือพิมพ์ เกี'ยวกับมหาวิทยาลยัก่อนเข้า

ศกึษาต่อ 

3.64 0.93 25.72 มาก 

2. นกัศกึษาไดร้บัขอ้มลูข่าวสารจากเวบ็ไซต์

ของหลกัสตูรสาขาวชิา/คณะ และของ

มหาวทิยาลยั 

3.79 0.85 22.42 มาก 
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ตาราง 11 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์(ต่อ) 

  

ปจัจยั 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

3. นกัศกึษาไดร้บัการแนะแนวการศกึษาต่อที'

มหาวทิยาลยันี�จากฝา่ยแนะแนวของโรงเรยีน 

3.53 1.07 30.28 มาก 

4. นกัศกึษาไดร้บัทราบขอ้มลูของ

มหาวทิยาลยัจากทมีอาจารยแ์ละเจา้หน้าที'

ของมหาวทิยาลยัที'ไปประชาสมัพนัธต์าม

โรงเรยีนต่างๆ 

3.49 1.09 31.18 มาก 

5. การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากศษิยเ์ก่า และ

ศษิยป์จัจบุนัของหลกัสตูร 

3.41 1.09 32.03 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.79 22.05 มาก 

 

 ตาราง 11 ความคดิเหน็ของนักศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์เป็น

รายข้อ พบว่า ปจัจยัที'มผีล 3 ปจัจยัแรกคือ นักศึกษาได้รบัข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของ

หลกัสูตรสาขาวชิา/คณะ และของมหาวทิยาลยั ( x =3.79,S.D = 0.85) ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื 

นักศึกษาได้รบัข้อมูลข่าวสารจากสื'อต่างๆ เช่นแผ่นพับ วารสาร จดหมายข่าว หรือจาก

สื'อมวลชน เช่น สถานีวทิยุ โทรทศัน์ หนังสือพมิพ์ เกี'ยวกับมหาวทิยาลยัก่อนเข้าศึกษาต่อ 

( x =3.64,S.D = 0.93) ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื นักศึกษาได้รบัการแนะแนวการศึกษาต่อที'

มหาวทิยาลยันี�จากฝ่ายแนะแนวของโรงเรยีน ( x =3.53,S.D = 1.07) และ ปจัจยัอนัดบัสุดทา้ย

คอื การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากศษิยเ์ก่า และศษิยป์จัจบุนัของหลกัสตูร ( x =3.41,S.D = 1.09) 

 จากตาราง 11 สามารถเรยีงลําดบัของปจัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษา ดา้นการ

ประชาสมัพันธ์ เป็นรายข้อ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอันดับแรก และ

เปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วน

ใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื นกัศกึษาไดร้บัขอ้มลูข่าวสารจากเวบ็ไซต์ของหลกัสูตร

สาขาวชิา/คณะ และของมหาวทิยาลยั เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื นักศกึษาได้รบั

ขอ้มูลข่าวสารจากสื'อต่างๆ เช่นแผ่นพบั วารสาร จดหมายข่าว หรอืจากสื'อมวลชน เช่น สถานี

DPU



55 
 

วทิยุ โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ ์เกี'ยวกบัมหาวทิยาลยัก่อนเขา้ศกึษาต่อ และปจัจยัอนัดบัที'สามคอื 

นกัศกึษาไดร้บัการแนะแนวการศกึษาต่อที'มหาวทิยาลยันี�จากฝา่ยแนะแนวของโรงเรยีน 
 

ตาราง 12 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัดา้นค่านิยม 
 

ปจัจยั 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. นักศกึษามคีวามคาดหวงัว่าเมื'อเรยีนสาขา

นี� จะมโีอกาสไดท้าํงานที'ด ี

4.19 0.84 19.94 มาก  

 

2. นกัศกึษามคีวามปรารถนาที'จะเรยีนสาขาที'

เลอืกในมหาวทิยาลยันี� เพราะเพื'อนๆชกัชวน 

3.21 1.26 39.15 ปานกลาง 

3. นกัศกึษามคีวามปรารถนาที'จะเรยีน

มหาวทิยาลยันี�เพราะบดิา มารดาเคยศกึษาใน

มหาวทิยาลยันี�มาก่อน 

2.76 1.45 52.73 ปานกลาง 

4. นกัศกึษามคีวามปรารถนาจะเรยีน

มหาวทิยาลยันี� เพราะบดิามารดา เหน็ว่าเสยี

ค่าใชจ้่ายน้อย 

2.76 1.40 50.78 ปานกลาง 

5. บดิา มารดาหรอืผูป้กครองปรารถนาจะให้

นกัศกึษาไดเ้รยีนในมหาวทิยาลยัที'ใกลบ้า้น 

3.22 1.40 43.61 ปานกลาง 

รวม 3.23 0.92 28.42 ปานกลาง 

  

 ตาราง 12 ความคดิเห็นของนักศกึษา เมื'อพจิารณาปจัจยัด้านค่านิยม เป็นรายข้อ 

พบว่า ปจัจยัที'มผีล 3 ปจัจยัแรกคอื นักศกึษามคีวามคาดหวงัว่าเมื'อเรยีนสาขานี� จะมโีอกาสได้

ทาํงานที'ด ี( x =4.19,S.D = 0.84) ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื บดิา มารดาหรอืผูป้กครองปรารถนาจะ

ให้นักศกึษาได้เรยีนในมหาวทิยาลยัที'ใกล้บ้าน( x =3.22,S.D = 1.40) ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื 

นักศึกษามคีวามปรารถนาที'จะเรียนสาขาที'เลือกในมหาวิทยาลัยนี�  เพราะเพื'อนๆชักชวน  

( x =3.21,S.D = 1.26)  และปจัจยัอนัดบัสุดทา้ยมคี่าเท่ากนัคอื นักศกึษามคีวามปรารถนาที'จะ

เรยีนมหาวทิยาลยันี�เพราะบดิา มารดาเคยศกึษาในมหาวทิยาลยันี�มาก่อน ( x =2.76,S.D = 
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1.45) และนักศึกษามคีวามปรารถนาจะเรยีนมหาวิทยาลัยนี� เพราะบิดามารดา เห็นว่าเสีย

ค่าใชจ้า่ยน้อย ( x =2.76,S.D = 1.40) 

 จากตาราง 12 สามารถเรยีงลําดบัของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้าน

ค่านิยม เป็นรายขอ้ โดยพจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบั

ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรจะได้ปจัจยัตามความคดิเหน็ของนักศึกษาส่วนใหญ่ที'มคีวาม

คดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื นักศกึษามคีวามคาดหวงัว่าเมื'อเรยีนสาขานี� จะมโีอกาสไดท้ํางานที'

ด ี เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื นักศึกษามคีวามปรารถนาที'จะเรยีนสาขาที'เลอืกใน

มหาวทิยาลยันี� เพราะเพื'อนๆชกัชวน และปจัจยัอนัดบัที'สามคอื บดิา มารดาหรอืผู้ปกครอง

ปรารถนาจะใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนในมหาวทิยาลยัที'ใกลบ้า้น 

 

ส่วนที� 3 เปรียบเทียบคะแนนปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกเรียนในระดบัอดุมศึกษา

ที�มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํแนกตามเพศ

และคณะที�สงักดั  
 ผลการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบข้อมูลเกี'ยวกับค่าเฉลี'ย ค่าความเบี'ยงเบน

มาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปร ของปจัจยัในด้านต่างๆตามความคดิเหน็ของ

นกัศกึษา ทั �ง 8 ปจัจยั โดยจาํแนกตามเพศแสดงในตาราง 13 - 15 

 

ตาราง 13 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี'ยวกับปจัจัยที'มีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศกึษา จาํแนกตามเพศชาย 

 

ปจัจยั 
 n = 340 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.64 0.52 14.20 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.77 0.51 13.39 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.81 0.55 14.57 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.71 0.58 15.71 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.71 0.59 15.79 มาก 
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ตาราง 13 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี'ยวกับปจัจัยที'มีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศกึษา จาํแนกตามเพศชาย (ต่อ) 

  

ปจัจยั 
 n = 340 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.86 0.64 16.54 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.55 0.82 23.13 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.32 0.92 27.81 ปานกลาง 

รวม 3.68 0.43 11.77 มาก 

 

 ตาราง 13 ความคดิเหน็ของนักศกึษาจาํแนกตามเพศชาย จากกลุ่มตวัอย่าง 340 คน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.68,S.D=0.43)  เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยัที'มผีล

ต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อยดงันี� 

ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร ( x =3.86,S.D=0.64) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ( x =3.81,S.D = 0.55) 

ดา้นหลกัสูตร ( x =3.77,S.D=0.51) ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม ( x =3.71,S.D=0.59) ดา้น

สื'อและอุปกรณ์การเรียน ( x =3.71,S.D=0.58) ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยั( x =3.64, 

S.D =0.52) และลําดบัสุดทา้ยคอืดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ( x =3.55,S.D = 0.82)  ส่วนดา้น

ค่านิยม ( x =3.32,S.D = 0.92) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ตาราง 13 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที'สุดคือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยั ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 

ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 13 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ดา้นหลกัสูตร เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ด้านอาจารยผ์ู้สอน และปจัจยัอนัดบัที'สาม

คอื ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 
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ตาราง 14 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี'ยวกับปจัจัยที'มีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศกึษา จาํแนกตามเพศหญงิ 
 

ปจัจยั 
 n = 614 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.67 0.51 13.85 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.90 0.54 13.76 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.95 0.56 14.26 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.89 0.65 16.72 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.91 0.60 15.42 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.93 0.65 16.45 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.59 0.77 21.45 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.18 0.91 28.68 ปานกลาง 

รวม 3.76 0.44 11.75 มาก 
 

 ตาราง 14 ความคดิเหน็ของนักศกึษาจาํแนกตามเพศหญงิ จากกลุ่มตวัอย่าง 614 คน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.76,S.D=0.44) เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยัที'มผีล

ต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อยดงันี� 

ด้ านอาจารย์ผู้ ส อน  ( x =3.95,S.D=0.56) ด้ านสวัสดิก ารและการบริก า ร  ( x =3.93, 

S.D=0.65) ด้ า น บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ สิ' ง แ ว ด ล้ อ ม ( x =3.91,S.D=0.60) ด้ า น ห ลั ก สู ต ร 

( x =3.90,S.D=0.54) ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรยีน( x =3.89,S.D=0.65) ด้านภาพลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยั ( x =3.67,S.D =0.51)และลําดบัสุดทา้ยคอื ดา้นการประชาสมัพนัธ ์( x =3.59,S.D 

= 0.77) ส่วนดา้นค่านิยม( x =3.18,S.D = 0.91) อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ตาราง 14 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที'สุดคือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยั ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 14 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ
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ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ด้านอาจารย์ผู้สอน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอืด้านบรรยากาศและสิ'งแวดล้อม และ

ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 
 

ตาราง 15 แสดงการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืก

เรยีนในระดบัอุดมศกึษา ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ 
 

ปจัจยั 
x  S.D C.V. ผลการ

เปรยีบเทยีบ

ความคดิเหน็ 
ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยั 

3.64 3.67 0.52 0.51 14.20 13.85 สอดคลอ้ง 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.77 3.90 0.51 0.54 13.39 13.76 สอดคลอ้ง 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.81 3.95 0.55 0.56 14.57 14.26 สอดคลอ้ง 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.71 3.89 0.58 0.65 15.71 16.72 สอดคลอ้ง 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.71 3.91 0.59 0.60 15.79 15.42 สอดคลอ้ง 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.86 3.93 0.64 0.65 16.54 16.45 สอดคลอ้ง 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.55 3.59 0.82 0.77 23.13 21.45 สอดคลอ้ง 

8. ดา้นค่านิยม 3.32 3.18 0.92 0.91 27.81 28.68 สอดคลอ้ง 

รวม 3.68 3.76 0.43 0.44 11.77 11.75 สอดคลอ้ง 

 

 ตาราง 15 เมื'อพิจารณาเปรียบเทียบแต่ละปจัจัย โดยใช้เกณฑ์ของเบส (Best,  

1986 :196) พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี'ยวกับปจัจัยที'มีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศึกษา ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทุกปจัจยัมคีวามสอดคล้องกัน โดยมคีวาม

คดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกปจัจยั ยกเวน้ปจัจยัดา้นค่านิยม มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีน

ในระดบัอุดมศกึษา ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ โดยใช้ค่าเฉลี'ยเปรยีบเทยีบ ซึ'งเรยีงลําดบั

ความสําคญัของปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษา จากมากไปน้อยแสดงใน

ตาราง 16 
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ตาราง 16 แสดงลําดบัของปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ระหว่างเพศชาย

และเพศหญงิ โดยใชค้่าเฉลี'ยเป็นตวัเปรยีบเทยีบ 
 

เพศชาย เพศหญงิ 

1. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร  

2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  

3. ดา้นหลกัสตูร  

4. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม  

5. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 

6. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 

8. ดา้นค่านิยม 

1. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  

2. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร  

3. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม  

4. ดา้นหลกัสตูร  

5. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 

6.  ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 

8. ดา้นค่านิยม 
  

 จากตาราง 16 พบว่า เพศชายและเพศหญงิ มคีวามคดิเหน็เกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อ

การเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษา ไม่สอดคล้องกนั โดยเพศชายมคีวามคดิเหน็เกี'ยวกบัด้าน

สวสัดกิารและการบรกิาร เป็นปจัจยัแรก ส่วนเพศหญิงมคีวามคิดเห็นเกี'ยวกับด้านอาจารย์

ผูส้อน เป็นปจัจยัแรก 

 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ ต่อปจัจยัในดา้นต่างๆ

โดยใช้ค่าเฉลี'ย และค่าสัมประสิทธิ Fของความผันแปรเป็นตัวเปรียบเทียบซึ'งเรียงลําดับ

ความสําคญัของปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ที'มผีลจากมากไปน้อยใน 3 

อนัดบัแรก แสดงในตาราง 17 

 

ตาราง 17 แสดงลําดบัของปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ระหว่างเพศชาย

และเพศหญงิ โดยใชค้่าเฉลี'ย และค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปร เป็นตวัเปรยีบเทยีบ 
 

 

เพศชาย เพศหญงิ 

1. ดา้นหลกัสตูร  

2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  

3. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

1. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  

2. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม  

3. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 
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 จากตาราง 17 พบว่าเพศชายและเพศหญงิ มคีวามคดิเหน็เกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการ

เลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ไม่สอดคล้องกัน โดยเพศชายมีความคิดเห็นเกี'ยวกับ 

ดา้นหลกัสตูร เป็นปจัจยัแรก ส่วนเพศหญงิมคีวามคดิเหน็เกี'ยวกบัดา้นอาจารยผ์ูส้อน เป็นปจัจยั

แรก 

 ผลการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบข้อมูลเกี'ยวกับค่าเฉลี'ย ค่าความเบี'ยงเบน

มาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปร ของปจัจยัในด้านต่างๆตามความคดิเหน็ของ

นกัศกึษา ทั �ง 8 ปจัจยั โดยจาํแนกตามคณะที'สงักดัแสดงในตาราง 18 – 31 

 

ตาราง 18 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิเกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืก

เรยีนในระดบัอุดมศกึษา 

 

ปจัจยั 
 n = 213 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.69 0.52 14.02 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.85 0.55 14.16 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.84 0.53 13.85 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.87 0.60 15.50 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.80 0.61 15.97 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.95 0.60 15.28 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.67 0.70 19.09 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.40 0.91 26.83 ปานกลาง 

รวม 3.77 0.43 11.54 มาก 

  

 ตาราง 18 ความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ จากกลุ่มตวัอย่าง 213 คน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.77,S.D=0.43) เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า พบว่า ปจัจยัที'

มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อย

ดังนี�  ด้านสวัสดิการและการบริการ ( x =3.95,S.D=0.60) ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรียน

( x =3.87,S.D=0.60)ด้านหลกัสูตร( x =3.85,S.D=0.55)ดา้นอาจารยผ์ู้สอน( x =3.84,S.D=0.53) 

ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดล้อม( x =3.80,S.D=0.61) ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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( x =3.69,S.D=0.52) และลําดบัสุดทา้ยคอื ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ( x =3.67,S.D=0.70) ส่วน

ดา้นค่านิยม ( x =3.40,S.D=0.91) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ตาราง 18 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคดิเหน็ใกล้เคยีงกนัมากที'สุดคอื ด้านอาจารย์ผู้สอน รองลงมาคอื ด้านภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร ด้านสวัสดิการและการบริการ ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรียน  

ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 18 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ด้านหลกัสูตร เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ด้านสวสัดกิารและการบรกิาร และปจัจยั

อนัดบัที'สามคอื ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 
 

ตาราง 19 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษาคณะการบญัชเีกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีน

ในระดบัอุดมศกึษา 
 

ปจัจยั 
 n = 105 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.71 0.50 13.44 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 4.00 0.51 12.72 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4.03 0.54 13.45 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 4.00 0.56 14.11 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 4.10 0.56 13.56 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 4.01 0.60 14.91 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.50 0.80 22.77 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.03 0.83 27.26 ปานกลาง 

รวม 3.80 0.39 10.38 มาก 
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 ตาราง 19 ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะการบญัชี จากกลุ่มตัวอย่าง 105 คน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.80,S.D=0.39) เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยัที'มผีล

ต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อยดงันี�

ด้ านบรรยากาศและสิ'ง แวดล้อม ( x =4.01,S.D=0.56) ด้ านอาจารย์ผู้ ส อน ( x =4.03, 

S.D=0.54)ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร( x =4.01,S.D=0.60)ดา้นหลกัสูตร( x =4.00,S.D=0.51) 

ด้านสื' อและอุปกรณ์การเรียน( x =4.00,S.D=0.56) ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

( x =3.71,S.D=0.50)และลําดบัสุดท้ายคอืด้านการประชาสมัพนัธ์ ( x =3.50,S.D=0.80) ส่วน

ดา้นค่านิยม ( x =3.03,S.D = 0.83) อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ตาราง 19 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที'สุดคือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยั ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 

ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 19 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ด้านอาจารยผ์ู้สอน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดล้อม และ

ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

 

ตาราง 20 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะเศรษฐศาสตรเ์กี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืก

เรยีนในระดบัอุดมศกึษา 

 

ปจัจยั 
 n = 17 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.68 0.51 13.97 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.88 0.49 12.49 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.78 0.57 15.20 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.59 0.72 20.14 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.82 0.51 13.43 มาก 
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ตาราง 20 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะเศรษฐศาสตรเ์กี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืก

เรยีนในระดบัอุดมศกึษา (ต่อ) 
 

 

ปจัจยั 
 n = 17 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.89 0.71 18.61 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.44 0.82 23.94 ปานกลาง 

8. ดา้นค่านิยม 3.27 0.99 30.42 ปานกลาง 

รวม 3.68 0.46 12.39 มาก 
 

 

 ตาราง 20 ความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะเศรษฐศาสตร ์จากกลุ่มตวัอย่าง 17 คน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.68,S.D=0.46)เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยัที'มผีลต่อ

การเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยู่ในระดบัมาก 6 ด้าน โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อยดงันี� 

ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร ( x =3.89,S.D=0.71) ดา้นหลกัสูตร ( x =3.88,S.D=0.49) ดา้น

บรรยากาศและสิ'งแวดล้อม( x =3.82,S.D=0.51) ด้านอาจารยผ์ู้สอน ( x =3.78,S.D=0.57) ด้าน

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ( x =3.68,S.D=0.51) และลําดบัสุดท้ายคอื ดา้นสื'อและอุปกรณ์

การเรยีน ( x =3.59,S.D=0.72) ส่วนด้านการประชาสมัพนัธ์ ( x =3.44,S.D=0.82) และด้าน

ค่านิยม( x =3.27,S.D=0.99) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ตาราง 20 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที'สุดคือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศและ

สิ'งแวดลอ้ม ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 20 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ดา้นหลกัสูตร เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม และปจัจยั

อนัดบัที'สามคอื ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร  
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ตาราง 21 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงคเ์กี'ยวกบัปจัจยัที'มผีล

ต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา 
 

ปจัจยั 
 n = 39 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.57 0.48 13.42 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.88 0.45 11.68 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.95 0.45 11.75 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.93 0.61 15.49 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.88 0.62 15.96 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 4.09 0.55 13.43 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.71 0.79 21.40 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.33 0.99 29.81 ปานกลาง 

รวม 3.79 0.40 10.57 มาก 

 

 ตาราง 21 ความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์จากกลุ่มตวัอย่าง 

39 คน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก( x =3.79,S.D=0.40) เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยัที'

มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อย

ดงันี� ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร( x =4.09,S.D=0.55)ดา้นอาจารยผ์ูส้อน( x =3.95,S.D=0.45) 

ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ( x =3.93,S.D=0.61) ด้านหลกัสูตร ( x =3.88,S.D=0.45)ด้าน

บรรยากาศและสิ'งแวดล้อม( x =3.88,S.D=0.62) ด้านการประชาสมัพนัธ ์ ( x =3.71,S.D=0.79) 

และลําดบัสุดทา้ยคอื ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ( x =3.57,S.D=0.48) ส่วนดา้นค่านิยม

( x =3.33,S.D=0.99) อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ตาราง 21 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที'สุดคือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านอาจารย์ผู้สอน  

ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ด้านสวสัดกิารและการบรกิาร ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 

ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 
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 จากตาราง 21 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ด้านอาจารย์ผู้สอน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ด้านสวสัดกิารและการบรกิาร และ

ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 
 
 

ตาราง 22 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะศลิปศาสตร ์เกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืก

เรยีนในระดบัอุดมศกึษา 
 

ปจัจยั 
 n = 93 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.68 0.50 13.56 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.93 0.56 14.30 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.93 0.64 16.29 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.85 0.66 17.24 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.84 0.67 17.51 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 4.05 0.66 16.32 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.63 0.82 22.62 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.32 1.00 30.13 ปานกลาง 

รวม 3.78 0.49 12.84 มาก 

  

 ตาราง 22 ความคดิเห็นของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จากกลุ่มตวัอย่าง 93 คน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.78,S.D=0.49) เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยัที'มผีล

ต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อยดงันี� 

ด้านสวสัดกิารและการบรกิาร ( x =4.05,S.D=0.66) ด้านหลกัสูตร ( x =3.93,S.D=0.56) ด้าน

อาจารย์ผู้สอน ( x =3.93,S.D=0.64) ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ( x =3.85,S.D=0.66) ด้าน

บรรยากาศและสิ'ง แวดล้อม ( x =3.84,S.D=0.67) ด้ านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

( x =3.68,S.D=0.50) และลําดบัสุดท้ายคอืดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ( x =3.63,S.D=0.82) ส่วน

ดา้นค่านิยม( x =3.32,S.D=1.00) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ตาราง 22 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที'สุดคือ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รองลงมาคือ  

ด้านหลกัสูตร ด้านอาจารยผ์ู้สอน ด้านสวสัดกิารและการบรกิาร ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 

ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 22 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ดา้นหลกัสูตร เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ด้านอาจารยผ์ู้สอน และปจัจยัอนัดบัที'สาม

คอื ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 
 

ตาราง 23 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ เกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อ

การเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา 
 

ปจัจยั 
 n = 27 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.73 0.55 14.86 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.97 0.55 13.84 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4.13 0.53 12.76 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.97 0.44 11.15 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.88 0.50 12.93 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.99 0.52 12.91 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.87 0.83 21.47 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.35 0.79 23.52 ปานกลาง 

รวม 3.86 0.39 10.04 มาก 

 

 ตาราง 23 ความคดิเห็นของนักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ จากกลุ่มตวัอย่าง 

27 คน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.86,S.D=0.39) เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยั

ที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยู่ในระดบัมาก 7 ด้าน โดยเรยีงลําดบัจากมากไป

น้ อ ย ดัง นี�  ด้ า น อ า จ า รย์ ผู้ ส อ น ( x =4.13,S.D=0.53)ด้ า นส วัส ดิ ก า ร แ ล ะก า ร บ ริก า ร 
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( x =3.39,S.D=0.52) ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรียน ( x =3.97,S.D=0.44) ด้านหลักสูตร

( x =3.97,S.D=0.55) ด้ า นบ ร รย าก าศ แ ล ะสิ' ง แ ว ด ล้ อ ม ( x =3.88,S.D=0.50) ด้ า นก า ร

ประชาสมัพนัธ์( x =3.87,S.D=0.83) และลําดบัสุดท้ายคือ ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

( x =3.73,S.D=0.55) อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นค่านิยม( x =3.35,S.D=0.79) อยู่ในระดบัปาน

กลาง  

 ตาราง 23 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคดิเหน็ใกลเ้คยีงกนัมากที'สุดคอื ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรยีน รองลงมาคอื ดา้นอาจารย์

ผู้สอน ด้านสวัสดิการและการบริการ ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดล้อม ด้านหลักสูตร  

ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 23 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรยีน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคือ ด้านอาจารย์ผู้สอน และ

ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 
 

ตาราง 24 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษาคณะการท่องเที'ยวและการโรงแรม เกี'ยวกบัปจัจยัที'มี

ผลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา 
 

ปจัจยั 
 n = 58 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.57 0.50 14.10 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.80 0.56 14.72 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.97 0.54 13.52 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.75 0.79 21.10 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.71 0.66 17.70 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.78 0.75 19.99 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.52 0.89 25.13 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.04 0.98 32.16 ปานกลาง 

รวม 3.65 0.51 13.89 มาก 
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 ตาราง 24 ความคดิเห็นของนักศึกษาคณะการท่องเที'ยวและการโรงแรม จากกลุ่ม

ตัวอย่าง 58 คน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.65,S.D=0.51) เมื'อพิจารณาเป็นรายปจัจยั 

พบว่า ปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยู่ในระดบัมาก 7 ดา้น โดยเรยีงลําดบั

จากมากไปน้อยดงันี�ดา้นอาจารยผ์ูส้อน( x =3.97, S.D=0.54)ดา้นหลกัสูตร( x =3.80,S.D=0.56) 

ด้ านสื' อ และ อุปกรณ์การ เ รียน  ( x =3.75,S.D=0.79) ด้ านสวัสดิก ารและการบริก า ร 

( x =3.78,S.D=0.75) ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม( x =3.71,S.D=0.66) ดา้นภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลัย ( x =3.57,S.D=0.50) และลําดับสุดท้ายคือด้านการประชาสัมพันธ์

( x =3.52,S.D=0.89) ส่วนดา้นค่านิยม( x =3.04,S.D=0.98) อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ตาราง 24 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคดิเหน็ใกล้เคยีงกนัมากที'สุดคอื ด้านอาจารย์ผู้สอน รองลงมาคอื ด้านภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั ด้านหลกัสูตร ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดล้อม ด้านสวสัดิการและการบรกิาร  

ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 24 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ดา้นอาจารยผ์ู้สอน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ด้านหลกัสูตร และปจัจยัอนัดบัที'สาม

คอื ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน  
 

ตาราง 25 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะนิเทศศาสตร ์เกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืก

เรยีนในระดบัอุดมศกึษา 
 

ปจัจยั 
 n = 112 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.61 0.55 15.30 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.72 0.58 15.50 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.80 0.60 15.83 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.80 0.60 15.72 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.76 0.62 16.58 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.77 0.70 18.68 มาก 
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ตาราง 25 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะนิเทศศาสตร ์เกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืก

เรยีนในระดบัอุดมศกึษา (ต่อ) 

 

ปจัจยั 
 n = 112 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.54 0.83 23.41 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.23 0.92 28.32 ปานกลาง 

รวม 3.66 0.48 13.26 มาก 
 

 ตาราง 25 ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่าง 58 คน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.65,S.D = 0.51) เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยัที'มผีล

ต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อยดงันี�

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน และดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน มคี่าเท่ากนั ( x =3.80,S.D = 0.60) ดา้น

สวสัดกิารและการบรกิาร ( x =3.77,S.D=0.70) ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม( x =3.76,S.D = 

0.62) ดา้นหลกัสูตร ( x =3.72,S.D=0.58) ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ( x =3.61,S.D = 

0.55) และลําดบัสุดท้ายคอืด้านการประชาสมัพนัธ์ ( x =3.54,S.D=0.83) ส่วนด้านค่านิยม

( x =3.23,S.D = 0.92) อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ตาราง 25 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที'สุดคือ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รองลงมาคือ  

ดา้นหลกัสูตร ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 

ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 25 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรยีน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคือ ด้านอาจารย์ผู้สอน และ

ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 
 

 

DPU



71 
 

ตาราง 26 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์เกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการ

เลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา 
 

ปจัจยั 
 n = 83 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.55 0.50 14.12 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.76 0.45 12.30 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.86 0.58 15.10 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.58 0.59 16.54 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.75 0.54 14.40 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.70 0.61 16.57 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.40 0.77 22.71 ปานกลาง 

8. ดา้นค่านิยม 3.19 0.90 28.40 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.42 11.52 มาก 

 

 ตาราง 26 ความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์จากกลุ่มตวัอย่าง 83 คน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.61,S.D=0.42)เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยัที'มผีลต่อ

การเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยู่ในระดบัมาก 7 ด้าน โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อยดงันี� 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ( x =3.86,S.D=0.58) ด้านหลกัสูตร ( x =3.76,S.D=0.45) ดา้นบรรยากาศ

และสิ'งแวดลอ้ม( x =3.75,S.D=0.54) ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร  ( x =3.70,S.D=0.61)  ดา้น

สื' อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย ( x =3.58,S.D=0.59) ด้ า น ภ า พ ลัก ษ ณ์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

( x =3.55,S.D=0.50) และลําดบัสุดทา้ยคอืด้านการประชาสมัพนัธ ์ ( x =3.40,S.D=0.77) ส่วน

ดา้นค่านิยม( x =3.19,S.D=0.90) อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ตาราง 26 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที'สุดคือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยั ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 

ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 
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 จากตาราง 26 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ดา้นหลกัสูตร เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม และปจัจยั

อนัดบัที'สามคอื ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
 

ตาราง 27 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อ

การเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา 
 

ปจัจยั 
 n = 61 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.74 0.42 11.95 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.93 0.45 11.34 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.87 0.55 14.25 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.93 0.57 14.45 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.78 0.55 14.55 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.85 0.60 15.54 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.51 0.71 20.18 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.18 0.90 28.20 ปานกลาง 

รวม 3.74 0.38 10.29 มาก 

 

 ตาราง 27 ความคดิเหน็ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จากกลุ่มตวัอย่าง  

61 คน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.74,S.D=0.38) เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยั

ที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยู่ในระดบัมาก 7 ด้าน โดยเรยีงลําดบัจากมากไป

น้ อ ย ดั ง นี�  ด้ า น ห ลั ก สู ต ร ( x =3.93,S.D=0.45)แ ล ะ ด้ า น สื' อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น 

( x =3.93,S.D=0.57) มคี่าเท่ากนั ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ( x =3.87,S.D=0.55) ด้านสวสัดกิารและ

การบริการ ( x =3.85,S.D=0.60) ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดล้อม( x =3.78,S.D=0.55) ด้าน

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ( x =3.74,S.D=0.42) และลาํดบัสุดทา้ยคอืดา้นการประชาสมัพนัธ ์

( x =3.51,S.D=0.71) ส่วนดา้นค่านิยม( x =3.18,S.D=0.90) อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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 ตาราง 27 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที'สุดคือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยั ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 

ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 27 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ดา้นหลกัสูตร เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ด้านอาจารยผ์ู้สอน และปจัจยัอนัดบัที'สาม

คอื ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 

 

ตาราง 28 แสดงความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร ์เกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการ

เลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา 

 

ปจัจยั 
 n = 61 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.60 0.57 15.96 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.76 0.54 14.30 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.87 0.59 15.34 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.75 0.63 16.91 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.80 0.54 14.15 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.92 0.70 17.76 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.36 0.97 28.74 ปานกลาง 

8. ดา้นค่านิยม 3.05 0.90 29.69 ปานกลาง 

รวม 3.65 0.42 11.41 มาก 

 

 ตาราง 28 ความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร ์จากกลุ่มตวัอย่าง 83 คน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.61,S.D=0.42) เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยัที'มผีล

ต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 6 ดา้น โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อยดงันี� 
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ด้ า นส วัส ดิก า ร แล ะก า รบริก า ร  ( x =3.92,S.D=0.70) ด้ า นอ า จ า รย์ผู้ ส อ น ( x =3.87, 

S.D=0.59) ด้ า น บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ สิ' ง แ ว ด ล้ อ ม ( x =3.80,S.D=0.54) ด้ า น ห ลั ก สู ต ร 

( x =3.76,S.D=0.54) ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรยีน( x =3.75,S.D=0.63) และลําดบัสุดท้ายคือ

ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ( x =3.60,S.D=0.57) ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์

( x =3.36,S.D=0.97) และดา้นค่านิยม( x =3.05,S.D=0.90) อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ตาราง 28 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคดิเหน็ใกลเ้คยีงกนัมากที'สุดคอืดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม รองลงมาคอื ดา้นหลกัสูตร 

ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรียน  

ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 28 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดล้อม เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ด้านอาจารยผ์ู้สอน และ

ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 
 

ตาราง 29 แสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษาคณะรฐัประศาสนศาสตร ์เกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการ

เลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา 
 

ปจัจยั 
 n = 85 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.70 0.49 13.16 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.89 0.50 12.73 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.94 0.52 13.31 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.83 0.71 18.54 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 3.95 0.63 15.85 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.91 0.64 16.31 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.66 0.67 18.33 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.16 0.87 27.61 ปานกลาง 

รวม 3.76 0.42 11.05 มาก 
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 ตาราง 29 ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะรฐัประศาสนศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่าง  

85 คน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.76,S.D=0.42) เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยั

ที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยู่ในระดบัมาก 7 ด้าน โดยเรยีงลําดบัจากมากไป

น้อยดัง นี� ด้ านบรรยากาศและสิ' ง แ วดล้ อม ( x =3.95,S.D=0.63) ด้ านอ าจา รย์ผู้ ส อน

( x =3.94,S.D=0.52) ด้านสวัสดิการและการบริการ( x =3.91,S.D=0.64) ด้านหลักสูตร 

( x =3.89,S.D=0.50) ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ( x =3.83,S.D=0.71) ดา้นภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลัย ( x =3.70,S.D=0.49) และลําดับสุดท้ายคือ ด้านการประชาสัมพันธ ์

( x =3.66,S.D=0.97) ส่วนดา้นค่านิยม( x =3.16,S.D=0.87) อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ตาราง 29 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที'สุดคือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยั ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 29 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ด้านอาจารยผ์ู้สอน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดล้อม และ

ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็จาํแนกตามคณะที'สงักดั ต่อปจัจยัในดา้นต่างๆโดยใช้

ค่าเฉลี'ย และค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรเป็นตวัเปรยีบเทยีบซึ'งเรยีงลําดบัความสําคญัของ

ปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ที'มผีลจากมากไปน้อยใน 3 อนัดบัแรก แสดง

ไดด้งัตาราง 30 
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ตาราง 30 แสดงลําดบัของปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา จาํแนกตามคณะที'

สงักดั โดยใชค้่าเฉลี'ย และค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปร เป็นตวัเปรยีบเทยีบ 

คณะ ปจัจยั 

อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3 

1. คณะบรหิารธุรกจิ     ดา้นหลกัสตูร ดา้นสวสัดกิารและ

การบรกิาร 

ดา้นสื'อและ

อุปกรณ์การเรยีน 

2. คณะการบญัช ี ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นบรรยากาศ

และสิ'งแวดลอ้ม 

ดา้นสวสัดกิารและ

การบรกิาร 

3. คณะเศรษฐศาสตร ์ ดา้นหลกัสตูร ดา้นบรรยากาศ

และสิ'งแวดลอ้ม 

ดา้นสวสัดกิารและ

การบรกิาร 

4. คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นสวสัดกิารและ

การบรกิาร 

ดา้นสื'อและ

อุปกรณ์การเรยีน 

5. คณะศลิปศาสตร ์ ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นสวสัดกิารและ

การบรกิาร 

6. คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์ ดา้นสื'อและ

อุปกรณ์การเรยีน 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นสวสัดกิารและ

การบรกิาร 

7. คณะการท่องเที'ยวและการ

โรงแรม 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นหลกัสตูร ดา้นสื'อและ

อุปกรณ์การเรยีน 

8. คณะนิเทศศาสตร ์ ดา้นสื'อและ

อุปกรณ์การเรยีน 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นบรรยากาศ

และสิ'งแวดลอ้ม 

9. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ดา้นหลกัสตูร ดา้นบรรยากาศ

และสิ'งแวดลอ้ม 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

10. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นสื'อและ

อุปกรณ์การเรยีน 

11. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ ดา้นบรรยากาศ

และสิ'งแวดลอ้ม 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นสวสัดกิารและ

การบรกิาร 

12. คณะรฐัประศาสนศาสตร ์ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นบรรยากาศ

และสิ'งแวดลอ้ม 

ดา้นสวสัดกิารและ

การบรกิาร 
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 ตาราง 30 พบว่า ปจัจยัอนัดบัแรกที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษา เมื'อ

จําแนกตามคณะ มคีวามสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ คือ ด้านหลกัสูตรสอดคล้องกนั 5 คณะ 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อนสอดคลอ้งกนั 4 คณะ ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีนสอดคลอ้งกนั 2 คณะ และ

ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 1 คณะ โดยแสดงในตาราง 31 

 

ตาราง 31 แสดงปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา จาํแนกตามคณะที'สงักดั 

 

ปจัจยั คณะ 

ดา้นหลกัสตูร 1. คณะบรหิารธุรกจิ     

2. คณะเศรษฐศาสตร ์

3. คณะศลิปศาสตร ์

4. คณะวศิวกรรมศาสตร ์

5. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 1. คณะการบญัช ี

2. คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์

3. คณะการท่องเที'ยวและการโรงแรม 

4. คณะรฐัประศาสนศาสตร ์

ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 1. คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์

2. คณะนิเทศศาสตร ์

ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม คณะศลิปกรรมศาสตร ์

 

 ตาราง 31 พบว่า ปจัจัยตามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศกึษาที'จาํแนกตามคณะที'สงักดั คอื ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นสื'ออุปกรณ์

การเรยีน และดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 
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ส่วนที�  4 เปรียบเทียบปัจจยัที� มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที�

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ก่อนและหลงัเข้า

เรียน 
 ผลการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบข้อมูลเกี'ยวกับค่าเฉลี'ย ค่าความเบี'ยงเบน

มาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปร ของปจัจยัในด้านต่างๆตามความคดิเหน็ของ

นกัศกึษา โดยเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ก่อนและหลงัเขา้เรยีนแสดงในตาราง 32-36 

 

ตาราง 32 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี'ยวกับปจัจัยที'มีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศกึษา ก่อนเขา้เรยีน 
 

ปจัจยั 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 4.08 0.73 17.87 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.72 0.97 25.98 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.54 0.97 27.37 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.89 0.86 22.09 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 4.32 0.79 18.36 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.71 0.90 24.13 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.62 0.92 25.54 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.50 1.06 30.15 มาก 

รวม 3.80 0.58 15.19 มาก 
 

 ตาราง 32 ความคดิเหน็ของนักศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.80,S.D=0.58)

เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า พบว่า ปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยู่ใน

ระดับมาก 8 ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี�  ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดล้อม 

( x =4.32,S.D=0.79) ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ( x =4.08,S.D=0.73) ด้านสื'อและ

อุปกรณ์การเรยีน ( x =3.89,S.D=0.86) ดา้นหลกัสูตร ( x =3.72,S.D=0.97) ดา้นสวสัดกิารและ
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การบรกิาร ( x =3.71,S.D=0.90) ด้านการประชาสมัพนัธ์ ( x =3.62,S.D=0.92) ด้านอาจารย์

ผูส้อน ( x =3.54,S.D=0.97) และลาํดบัสุดทา้ยคอื ดา้นค่านิยม( x =3.50,S.D=1.06)  

 ตาราง 32 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคิดเห็นใกล้เคียงกนัมากที'สุดคือ ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั รองลงมาคือ ด้าน

บรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร ดา้นการ

ประชาสมัพนัธ ์ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 32 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคือ ด้านบรรยากาศและ

สิ'งแวดลอ้ม และปจัจยัอนัดบัที'สามคอื ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 
 

ตาราง 33 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี'ยวกับปจัจัยที'มีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศกึษา หลงัเขา้เรยีน 
 

ปจัจยั 
 n = 954 

ระดบัความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.79 0.91 23.95 มาก 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.83 0.88 23.00 มาก 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.89 0.81 20.92 มาก 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.84 0.87 22.71 มาก 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 4.07 0.85 20.96 มาก 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.80 0.89 23.36 มาก 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.67 0.90 24.46 มาก 

8. ดา้นค่านิยม 3.59 1.05 29.18 มาก 

รวม 3.81 0.68 17.79 มาก 
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 ตาราง 33 ความคดิเหน็ของนักศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.81,S.D=0.68)  

เมื'อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า พบว่า ปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาอยู่ใน

ระดับมาก 8 ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี�  ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดล้อม 

( x =4.07,S.D=0.85) ด้านอาจารยผ์ู้สอน ( x =3.89,S.D=0.81) ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 

( x =3.84,S.D = 0.87)  ดา้นหลกัสูตร ( x =3.83,S.D = 0.88) ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

( x =3.80,S.D=0.89) ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ( x =3.79,S.D=0.91) ด้านการ

ประชาสมัพนัธ์ ( x =3.67,S.D=0.90) และลําดบัสุดท้ายคอืด้านค่านิยม( x =3.59,S.D=1.05)

 ตาราง 33 ค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรตามความคดิเห็นของนักศึกษา ด้านที'มี

ความคดิเห็นใกล้เคยีงกนัมากที'สุดคอื ด้านอาจารย์ผู้สอน รองลงมาคอื ด้านบรรยากาศและ

สิ'งแวดล้อม ด้านสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ด้านหลกัสูตร ด้านสวสัดกิารและการบรกิาร ด้าน

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นค่านิยม ตามลาํดบั 

 จากตาราง 33 สามารถเรียงลําดับของปจัจยัตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดย

พจิารณาจากค่าเฉลี'ยของปจัจยัในสามอนัดบัแรก และเปรยีบเทยีบกบัค่าสมัประสทิธิ Fของความ

ผนัแปรจะไดป้จัจยัตามความคดิเหน็ของนักศกึษาส่วนใหญ่ที'มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากที'สุดคอื 

ด้านอาจารยผ์ู้สอน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที'สองคอื ด้านบรรยากาศและสิ'งแวดล้อม และ

ปจัจยัอนัดบัที'สามคอื ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 

 

ตาราง 34 แสดงการเปรยีบเทยีบปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนของนักศกึษา ก่อนและหลงัเขา้

เรยีน 

 

 

ปจัจยั 

n=954 ผลการ

เปรยีบเทยีบ

ความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยั 

4.08 3.79 0.73 0.91 17.87 23.95 สอดคลอ้ง 

2. ดา้นหลกัสตูร 3.72 3.83 0.97 0.88 25.98 23.00 สอดคลอ้ง 

3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.54 3.89 0.97 0.81 27.37 20.92 สอดคลอ้ง 

4. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 3.89 3.84 0.86 0.87 22.09 22.71 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 34 แสดงการเปรยีบเทยีบปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนของนักศกึษา ก่อนและหลงัเขา้

เรยีน (ต่อ) 

 

 

ปจัจยั 

n=954 ผลการ

เปรยีบเทยีบ

ความคดิเหน็ 
x  S.D C.V. 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

5. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม 4.32 4.07 0.79 0.85 18.36 20.96 สอดคลอ้ง 

6. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 3.71 3.80 0.90 0.89 24.13 23.36 สอดคลอ้ง 

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.62 3.67 0.92 0.90 25.54 24.46 สอดคลอ้ง 

8. ดา้นค่านิยม 3.50 3.59 1.06 1.05 30.15 29.18 สอดคลอ้ง 

รวม 3.80 3.81 0.58 0.68 15.19 17.79 สอดคลอ้ง 

 

 ตาราง 34 เมื'อพจิารณาเปรยีบเทยีบแต่ละปจัจยั โดยใชเ้กณฑข์องเบส (Best, 1989 

:196)  พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี'ยวกับป จัจัยที'มีผล ต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศกึษา ก่อนและหลงัเขา้เรยีน ทุกปจัจยัมคีวามสอดคลอ้งกนั โดยมคีวามคดิเหน็อยู่ใน

ระดบัมากทุกปจัจยั 

 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีน

ในระดบัอุดมศกึษา ก่อนและหลงัเขา้เรยีน โดยใชค้่าเฉลี'ยเปรยีบเทยีบ ซึ'งเรยีงลําดบัของปจัจยัที'

มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา จากมากไปน้อยแสดงในตาราง 34 

 

ตาราง 35 แสดงลําดบัของปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ก่อนและหลงัเขา้

เรยีน โดยใชค้่าเฉลี'ยเป็นตวัเปรยีบเทยีบ 

 

ก่อนเขา้เรยีน หลงัเขา้เรยีน 

1. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม  

2. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  

3. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน  

4. ดา้นหลกัสตูร  

1. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม  

2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  

3. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน  

4. ดา้นหลกัสตูร  
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ตาราง 35 แสดงลําดบัของปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ก่อนและหลงัเขา้

เรยีน โดยใชค้่าเฉลี'ยเป็นตวัเปรยีบเทยีบ (ต่อ) 

  

ก่อนเขา้เรยีน หลงัเขา้เรยีน 

5. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร  

6. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 

7. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  

8. ดา้นค่านิยม 

5. ดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร  

6. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 

8. ดา้นค่านิยม 

 

 จากตาราง 35 พบว่า ก่อนและหลงัเขา้เรยีน นักศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัที'มผีล

ต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษา สอดคล้องกนั คอืด้านบรรยากาศและสิ'งแวดล้อม เป็น

ปจัจยัแรกที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา  

 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ ก่อนและหลงัเขา้เรยีน ต่อปจัจยัในดา้นต่างๆโดยใช้

ค่าเฉลี'ย และค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปรเป็นตวัเปรยีบเทยีบซึ'งเรยีงลําดบัความสําคญัของ

ปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ที'มผีลจากมากไปน้อยใน 3 อนัดบัแรก แสดง

ในตาราง 36 
 

ตาราง 36 แสดงลําดบัของปจัจยัที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ก่อนและหลงัเขา้

เรยีน โดยใชค้่าเฉลี'ย และค่าสมัประสทิธิ Fของความผนัแปร เป็นตวัเปรยีบเทยีบ 

 

ก่อนเขา้เรยีน หลงัเขา้เรยีน 

1. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

2. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม  

3. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 

1. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  

2. ดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม  

3. ดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน 
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 จากตาราง 36 พบว่า ก่อนและหลงัเขา้เรยีน มคีวามคดิเหน็เกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อ

การเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ไม่สอดคล้องกนั โดยก่อนเขา้เรยีนนักศกึษามคีวามคดิเหน็

เกี'ยวกบัด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั เป็นปจัจยัแรก ส่วนหลงัเขา้เรยีน นักศกึษามคีวาม

คดิเหน็เกี'ยวกบัดา้นอาจารยผ์ูส้อน เป็นปจัจยัแรก 

 

ส่วนที�  5 แสดงข้อเสนอแนะเกี�ยวกับปัจจัยที� มีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอดุมศึกษาที�มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์

  

 ผู้วจิยันําข้อมูลเกี'ยวกบัสถานภาพทั 'วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความคดิเห็นและ

ข้อเสนอแนะเกี'ยวกับปจัจยัที'มผีลต่อการเลือกเรยีนในระดบัอุดมศึกษาที'มหาวทิยาลยัธุรกิจ

บัณฑิตย์ซึ'งผู้วิจยัได้ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจยัขอนําเสนอผลการ

วเิคราะหข์อ้มลู แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี� 

 1. ขอ้มลูพื�นฐานตามภมูลิาํเนาของนกัศกึษา 

 2. ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกี'ยวกบัปจัจยัที'มผีลต่อการเรยีนในระดบัอุดมศกึษา 

 

 1. ข้อมลูพื7นฐานตามภมิูลาํเนาของนักศึกษา 

  ผู้วิจยัได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลพื�นฐานตามภูมลิําเนาของนักศึกษาที'ตอบ

แบบสอบถาม โดยใช้สถติเิบื�องต้นดว้ยวธิกีารแจกแจงความถี' และค่ารอ้ยละไดผ้ลดงัตาราง 37 

จากกรุงเทพฯและปรมิณฑล ในภาคผนวก ค พบว่านักศกึษาที'ตอบแบบสอบถามนี�ส่วนใหญ่มี

ภมูลิาํเนามาจากกรงุเทพและปรมิณฑล โดยอายเุฉลี'ยของนกัศกึษาคอื 19.5 ปี 

 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี�ยวกับปัจจัยที� มีผลต่อการเรียนใน

ระดบัอดุมศึกษา 

  ผูว้จิยันําขอ้มลูที'ไดม้าจดัแยกความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของนักศกึษาต่อปจัจยั

ที'มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที'มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์ผู้วจิยัแยกออกเป็น

ความคดิเหน็เกี'ยวกบัปจัจยัทั �ง 8 ปจัจยั โดย "-----" เป็นความคดิเหน็ส่วนใหญ่ของนักศกึษา 

สามารถแยกความคดิเหน็ไดด้งันี� 

 

 

DPU



84 
 

  1. ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั มขีอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ที'

สอดคลอ้งกนัเกี'ยวกบัปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ดงันี�  

   "-----" ผลงานของนกัศกึษา 

   "-----" มชีื'อเสยีงดา้นวชิาการ 

   "-----" ใกลบ้า้น การเดนิทางสะดวก 

   "-----" มชีื'อเสยีงในการแขง่ขนัโรบอท 

   "-----" มหาวทิยาลยัเปิดรบัคนที'จบ กศน. 

   "-----" มคีวามน่าสนใจไมแ่พม้หาวทิยาลยัของรฐั 

   "-----" ค่าเทอม ค่าหน่วยกติ ค่าบาํรงุแพงเกนิไป 

   "-----" การเป็นที'ยอมรบัและไดร้างวลัในดา้นต่างๆ 

   "-----" เป็นทางเลอืกที'ด ีค่าใชจ้า่ยเหมาะสมกบัหลกัสตูร 

   "-----" ไดร้บัการบอกต่อถงึความมคีุณภาพของมหาวทิยาลยั 

   "-----" มคีณะที'น่าสนใจ และเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนที'มชีื'อเสยีง 

   "-----" ตรงกบัที'อยากเรยีน และเป็นที'ยอมรบัของบุคคลภายนอก 

   "-----" เป็นสถาบนัที'มชีื'อเสยีง ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัด ีและมคีุณภาพ 

  2. ปัจจยัด้านหลกัสูตร มขีอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ที'สอดคล้องกนัเกี'ยวกบั

ปจัจยัดา้นหลกัสตูร ดงันี�  

   "-----" เรยีนจบมงีานทาํทนัท ี

   "-----" หลกัสตูรการเรยีนการสอนด ี

   "-----" มหีลกัสตูรที'ไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน 

   "-----" มคีณะและสาขาตรงกบัความตอ้งการ 

   "-----" มหีลกัสตูรการเรยีนการสอนที'ทนัสมยั 

   "-----" การปรบัพื�นฐานเทอมแรกและเทอมสองควรเท่าๆกนั 

   "-----" เรยีนจบและสามารถนําความรูท้ี'ไดไ้ปใชใ้นการทาํงานได ้

   "-----" สาขานี�น่าสนใจ เป็นความตอ้งการของตลาดในภายภาคหน้า 

   "-----" มหาวทิยาลยัรองรบันักศกึษาที'จบหลกัสูตรวชิาชพีมา เทยีบโอนหน่วย

กติได ้
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  3. ปัจจยัด้านอาจารย์ผู้สอน มขี้อเสนอแนะและความคิดเห็นที'สอดคล้องกัน

เกี'ยวกบัปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดงันี� 

   "-----" วุฒอิาจารยผ์ูส้อน 

   "-----" มคีวามพรอ้มในการสอน 

   "-----" อาจารยท์ี'นี'ใส่ใจนกัศกึษาด ี

   "-----" อาจารยใ์หค้าํปรกึษาดเีป็นกนัเอง 

   "-----" ความรูค้วามสามารถของคณาจารย ์

   "-----" อาจารยม์คีุณธรรมที'สุดเท่าที'เคยเหน็ 

   "-----" ความกา้วหน้าทางการสอนและระดบัการสอนที'ด ี

   "-----" เป็นมหาวทิยาลยัเอกชนที'มกีารเรยีนการสอนที'ด ี

   "-----" อยากใหเ้น้นการสอนแบบบรูณาการและปฏบิตัไิดจ้รงิ 

   "-----" ควรมกีารสอนโดยให้ศกึษาจากประสบการณ์จรงิมากกว่าให้ไปศกึษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง 

   4. ปัจจยัด้านสื�อและอุปกรณ์การเรียน มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที'

สอดคลอ้งกนัเกี'ยวกบัปจัจยัดา้นสื'อและอุปกรณ์การเรยีน ดงันี�  

   "-----" มคีวามกา้วหน้า ทนัสมยั 

   "-----" สื'อการสอนและอุปกรณ์ต่างๆทนัสมยั 

   "-----" ควรเพิ'มอุปกรณ์การเรยีนที'ทนัสมยักว่านี� 

   "-----" ควรปรบัปรงุหอ้งเรยีนใหม้บีรรยากาศดกีว่านี� 

   "-----" ปรบัปรงุสื'อการเรยีนการสอน หอ้งคอสตูม เสื�อผา้ 

  5. ปัจจยัด้านบรรยากาศและสิ�งแวดล้อม มขี้อเสนอแนะและความคดิเห็นที'

สอดคลอ้งกนัเกี'ยวกบัปจัจยัดา้นบรรยากาศและสิ'งแวดลอ้ม ดงันี� 

   "-----" บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มด ี

   "-----" บรรยากาศน่าเรยีน กวา้งใหญ่ ตน้ไมเ้ยอะ 

   "-----" ความสวยงามของสถานที' และเป็นหนึ'งในห้ามหาวทิยาลยัเอกชนที'

ไดร้บัความนิยมในไทย 
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   6. ปัจจยัด้านสวสัดิการและการบริการ มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที'

สอดคลอ้งกนัเกี'ยวกบัปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร ดงันี� 

   "-----" หอ้งที'หอพกัควรปรบัปรงุ 

   "-----" ควรเพิ'มทุนการศกึษาใหม้ากขึ�น 

   "-----" อยากใหโ้รงยมิกวา้งใหญ่กว่านี�และตดิแอร ์

   "-----" เจา้หน้าที'ฝา่ยการเงนิใหบ้รกิารไมป่ระทบัใจ 

   "-----" มทุีนการศกึษาสาํหรบันกัศกึษาที'ขาดโอกาส 

   "-----" พฒันาหอ้งสมดุใหก้วา้งและมหีนงัสอืมากกว่านี� 

   "-----" อยากใหม้ศีูนยก์ฬีาที'ใหญ่และสะดวกสบายกว่านี� 

   "-----" ปรบัปรงุการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที' เช่น ฝา่ยทะเบยีน 

   "-----" อยากใหป้รบัปรงุ Internet อยากใหม้ ีwifi ครอบคลุมทุกพื�นที' 

   "-----" ควรปรบัปรงุเรื'องการใหบ้รกิารและอํานวยความสะดวกใหก้บันักศกึษา

มากกว่านี� 

  7. ปัจจยัด้านการประชาสมัพนัธ ์มขีอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ที'สอดคลอ้งกนั

เกี'ยวกบัปจัจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดงันี�  

   "-----" มกีารแนะแนวและประชาสมัพนัธด์ ี

   "-----" คณะที'เรยีนไดไ้ปแนะแนวที'โรงเรยีนและดนู่าสนใจ 

   "-----" ด้านการประชาสมัพนัธ์ควรเพิ'มในช่องทางสื'อทวีใีห้มากขึ�นดกีว่าติด

ป้ายที'หลงัมหาวทิยาลยั เพราะผูพ้บเหน็จะน้อยมาก 

  8. ปัจจยัด้านค่านิยม มขี้อเสนอแนะและความคดิเห็นที'สอดคล้องกนัเกี'ยวกบั

ปจัจยัดา้นค่านิยม ดงันี� 

   "-----" ผูป้กครองแนะนํา 

   "-----" มญีาตพิี'น้องเรยีนอยูท่ี'นี' 

   "-----" อยากศกึษาต่อในระดบัที'สงูขึ�นเรื'อยๆ 

   "-----" มารดาเป็นศษิยเ์ก่าและสนบัสนุนใหเ้รยีน 

   "-----" อยากไดป้รญิญามาเป็นใบเบกิทางในการทาํงาน 

   "-----" มรีุน่พี'จากสถาบนัเดมิมาศกึษาและแนะนําเป็นจาํนวนมาก 
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บทที� 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัเรื�องนี� สรปุสาระสาํคญัของการวจิยัไดด้งัต่อไปนี� 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

  1.เพื�อศึกษาปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษาที�มหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

 2.เพื�อเปรยีบเทยีบปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษาที�มหาวทิยาลยั

ธุรกจิบณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํแนกตามเพศและคณะที�สงักดั  

 3.เพื�อเปรยีบเทยีบปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษาที�มหาวทิยาลยั

ธุรกจิบณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีก่อนและหลงัเขา้เรยีน  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั �งนี�  ประกอบด้วย นักศึกษาชั �นปีที� 1 ปี

การศกึษา 2556 ผูก้ําลงัศกึษาในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง จาก

ประชากรทั �งหมด และแยกตามคณะ 12 คณะโดยใชเ้กณฑค์่ารอ้ยละของประชากร ได้จาํนวน 

954 คน ซึ�งเครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัในครั �งนี�เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั ที�ผู้ว ิจยัสร้างขึ�นเป็นแบบสอบถามความคดิเห็นของนักศึกษาชั �นปีที� 1 

เกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อการเลือกเรยีนในระดบัอุดมศึกษาที�มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ซึ�ง

ประกอบด้วย 1.ปจัจยัด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 2.ปจัจยัด้านหลกัสูตร 3.ปจัจยัด้าน

อาจารยผ์ู้สอน 4.ปจัจยัด้านสื�อและอุปกรณ์การเรยีน  5.ปจัจยัด้านบรรยากาศและสิ�งแวดล้อม  

6.ปจัจยัด้านสวสัดิการและการบรกิาร 7. ปจัจยัด้านการประชาสมัพันธ์ และ 8. ปจัจยัด้าน

ค่านิยม แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คอื   

 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี�ยวกบัสถานภาพทั �วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบตรวจสอบ (Check List)  
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 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สอบถาม

ความคดิเหน็ของนักศกึษาชั �นปีที� 1 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อการ

เลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที�มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 

 ตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อการเลือกเรยีนใน

ระดบัอุดมศึกษาที�มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบการเติม

ความคดิเหน็ 

 การวเิคราะห์ข้อมูล กระทําโดยการคํานวณค่าร้อยละเกี�ยวกบัสถานภาพทั �วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม คาํนวณค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิ Sของความ

ผนัแปร เกี�ยวกบัปจัจยัทั �ง 8 ปจัจยั 

 

สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื�องการศึกษาปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษา ที�

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสรปุไดด้งันี� 

 1. สถานภาพทั �วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

  นักศกึษาที�ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นนักศึกษาชายจํานวน 340 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 35.64 นกัศกึษาหญงิจาํนวน 614 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.36 และเรยีนอยู่ในระดบัชั �นภาค

ปกติ 4 ปี ส่วนใหญ่มภีูมลิําเนามาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล จบมาจากสายวิชาชีพ และ

ตอ้งการศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัเอกชน  

 2. ผลการศึกษาปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษา ที�มหาวทิยาลยั

ธุรกิจบณัฑติย์ ทั �ง 8 ปจัจยั ได้แก่ 1.ปจัจยัด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 2.ปจัจยัด้าน

หลักสูตร 3.ปจัจยัด้านอาจารย์ผู้สอน 4.ปจัจัยด้านสื�อและอุปกรณ์การเรียน  5.ปจัจยัด้าน

บรรยากาศและสิ�งแวดล้อม 6.ปจัจัยด้านสวัสดิการและการบริการ 7. ปจัจัยด้านการ

ประชาสมัพนัธ ์และ 8. ปจัจยัดา้นค่านิยม สรปุไดด้งันี� 

  2.1 ปจัจัยที�มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ที�มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บณัฑติย ์โดยใช้ค่าเฉลี�ยเป็นตวัเปรยีบเทยีบ เรยีงจากมากไปน้อย คอื 1.ปจัจยัด้านสวสัดกิาร

และการบรกิาร  2. ปจัจยัด้านอาจารยผ์ู้สอน  3.ปจัจยัด้านหลกัสูตร  4.ปจัจยัด้านบรรยากาศ

และสิ�งแวดล้อม 5.ปจัจัยด้านสื�อและอุปกรณ์การเรียน  6.ปจัจัยด้านภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยั 7.ปจัจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์และ 8.ปจัจยัดา้นค่านิยม 
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  2.2 ปจัจัยที�มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ที�มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บณัฑติย ์โดยใช้ค่าเฉลี�ยและค่าสมัประสทิธิ Sของความผนัแปร เป็นตวัเปรยีบเทยีบใน 3 อนัดบั

แรก คอื  

   นักศึกษามคีวามคิดเห็นว่า ปจัจยัด้านหลกัสูตรเป็นปจัจยัแรก โดยเห็นว่า

มหาวทิยาลยัมหีลกัสูตรที�เมื�อเรยีนจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�นได้ เป็นปจัจยัที�

สําคญัที�สุด รองลงมาคอื นักศึกษามคีวามเชื�อมั �นในประสทิธิภาพของหลกัสูตรที�เปิดสอนใน

มหาวทิยาลยั และปจัจยัที�สามคอื มหีลกัสตูร และสาขาวชิาหลากหลาย ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีน 

   ปจัจยัอนัดบัที�สองคอื ปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน โดยเหน็ว่า อาจารยผ์ูส้อนมี

ความรูค้วามสามารถ เป็นปจัจยัที�สําคญัที�สุด รองลงมาคอื คณาจารยม์วีุฒกิารศกึษาที�ตรงตาม

สาขาวชิาที�เปิดสอน และปจัจยัที�สามคอื ไดร้บัขอ้มลูเกี�ยวกบัอาจารยผ์ูส้อนมเีทคนิควธิกีารสอน

ที�หลากหลาย 

   ปจัจยัอนัดบัที�สามคอื ปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร โดยเหน็ว่า มแีหล่ง

เงนิทุนสนับสนุนการศึกษา เช่นกองทุนให้กู้ยมืเพื�อการศึกษา(กยศ.)/ทุนเฉพาะกิจอื�นๆ เป็น

ปจัจยัที�สาํคญัที�สุด รองลงมาคอื มศีูนยป์ฏบิตักิารภาษาต่างประเทศ พรอ้มเจา้หน้าที�เทคนิคเพื�อ

เพิ�มทกัษะให้แก่นักศึกษา และปจัจยัที�สามคอื มศีูนยส์ุขภาพ ศูนย์กฬีา สระว่ายนํ�า และศูนย์

อาหารที�เหมาะสมและไดม้าตรฐาน 
 3. ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบคะแนนปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา

ที�มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจําแนกตามเพศและคณะที�สงักดั 

สรปุไดด้งันี� 

  3.1 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืก

เรยีนในระดบัอุดมศกึษา ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ สรปุไดด้งันี� 

   3.1.1 เมื�อพจิารณาเปรยีบเทยีบแต่ละปจัจยั โดยใช้เกณฑ์ของเบส (Best, 

1989 :196) พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี�ยวกับปจัจัยที�มีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศึกษา ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทุกปจัจยัมคีวามสอดคล้องกัน โดยมคีวาม

คดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกปจัจยั ยกเวน้ปจัจยัดา้นค่านิยม มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   3.1.2 เมื�อพจิารณาแต่ละปจัจยั โดยใชค้่าเฉลี�ยเป็นตวัเปรยีบเทยีบ ระหว่าง

เพศชายและเพศหญงิ มคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา 
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ไม่สอดคล้องกนั โดยเพศชายมคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยัด้านสวสัดกิารและการบรกิาร เป็น

ปจัจยัแรก ส่วนเพศหญงิมคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน เป็นปจัจยัแรก 

   3.1.3 เมื�อพจิารณาแต่ละปจัจยั โดยใชค้่าเฉลี�ย และค่าสมัประสทิธิ Sของความ

ผนัแปร เป็นตวัเปรยีบเทยีบพบว่าระหว่างเพศชายและเพศหญงิ มคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยัที�

มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ไม่สอดคลอ้งกนั โดยเพศชายมคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบั

ปจัจยัด้านหลกัสูตร เป็นปจัจยัแรก ส่วนเพศหญิงมคีวามคิดเห็นเกี�ยวกบัปจัจยัด้านอาจารย์

ผูส้อน เป็นปจัจยัแรก 

  3.2 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาเกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืก

เรยีนในระดบัอุดมศกึษา โดยจาํแนกตามคณะที�สงักดั สรปุไดด้งันี� 

   3.2.1เมื�อพิจารณาลําดับของปจัจยัที�มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดม 

ศกึษา โดยใชค้่าเฉลี�ย และค่าสมัประสทิธิ Sของความผนัแปร เป็นตวัเปรยีบเทยีบ ที�มผีลจากมาก

ไปน้อยใน 3 อนัดบัแรก จาํแนกตามคณะทั �ง 12 คณะไดด้งันี� 

    3.2.1.1 คณะบรหิารธุรกจิ มคีวามเหน็ว่า ปจัจยัด้านหลกัสูตร เป็นปจัจยั

แรก ปจัจยัอนัดบัที�สองคอื ปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร และปจัจยัอนัดบัที�สามคอื ปจัจยั

ดา้นสื�อและอุปกรณ์การเรยีน 

    3.2.1.2 คณะการบัญชี มีความเห็นว่า ปจัจยัด้านอาจารย์ผู้สอน เป็น

ปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที�สองคอื ปจัจยัดา้นบรรยากาศและสิ�งแวดล้อม และปจัจยัอนัดบัที�สาม

คอื ปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

    3.2.1.3 คณะเศรษฐศาสตร ์มคีวามเหน็ว่า ปจัจยัดา้นหลกัสูตร เป็นปจัจยั

แรก ปจัจยัอนัดบัที�สองคอื ปจัจยัด้านบรรยากาศและสิ�งแวดล้อม และปจัจยัอันดบัที�สามคือ 

ปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

    3.2.1.4 คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์มคีวามเหน็ว่า ปจัจยัด้านอาจารย์

ผู้สอน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอันดบัที�สองคอื ปจัจยัด้านสวสัดิการและการบรกิาร และปจัจยั

อนัดบัที�สามคอื ปจัจยัดา้นสื�อและอุปกรณ์การเรยีน 

    3.2.1.5 คณะศิลปศาสตร ์มคีวามเห็นว่า ปจัจยัด้านหลกัสูตร เป็นปจัจยั

แรก ปจัจยัอันดบัที�สองคือ ปจัจยัด้านอาจารย์ผู้สอน และปจัจยัอันดับที�สามคือ ปจัจยัด้าน

สวสัดกิารและการบรกิาร 
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    3.2.1.6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีความเห็นว่า ปจัจัยด้านสื�อและ

อุปกรณ์การเรยีน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอันดบัที�สองคอื ปจัจยัด้านอาจารย์ผู้สอน และปจัจยั

อนัดบัที�สามคอื ปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

    3.2.1.7 คณะการท่องเที�ยวและการโรงแรม มคีวามเห็นว่า ปจัจยัด้าน

อาจารยผ์ูส้อน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที�สองคอื ปจัจยัดา้นหลกัสูตร และปจัจยัอนัดบัที�สาม

คอื ปจัจยัดา้นสื�อและอุปกรณ์การเรยีน 

    3.2.1.8 คณะนิเทศศาสตร ์มคีวามเหน็ว่า ปจัจยัด้านสื�อและอุปกรณ์การ

เรยีน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที�สองคอื ปจัจยัดา้นอาจารยผ์ู้สอน และปจัจยัอนัดบัที�สามคอื 

ปจัจยัดา้นบรรยากาศและสิ�งแวดลอ้ม 

    3.2.1.9 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มคีวามเห็นว่า ปจัจยัด้านหลกัสูตร เป็น

ปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที�สองคอื ปจัจยัดา้นบรรยากาศและสิ�งแวดล้อม และปจัจยัอนัดบัที�สาม

คอื ปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

    3.2.1.10 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามเหน็ว่า ปจัจยัด้านหลกัสูตร 

เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที�สองคอื ปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน และปจัจยัอนัดบัที�สามคอื ปจัจยั

ดา้นสื�อและอุปกรณ์การเรยีน 

    3.2.1.11 คณะศลิปกรรมศาสตร ์มคีวามเหน็ว่า ปจัจยัดา้นบรรยากาศและ

สิ�งแวดล้อม เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที�สองคอื ปจัจยัด้านอาจารยผ์ู้สอน และปจัจยัอนัดบัที�

สามคอื ปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

    3.2.1.12 คณะรฐัประศาสนศาสตร์ มีความเห็นว่า ปจัจยัด้านอาจารย์

ผู้สอน เป็นปจัจยัแรก ปจัจยัอนัดบัที�สองคอื ปจัจยัด้านบรรยากาศและสิ�งแวดล้อม และปจัจยั

อนัดบัที�สามคอื ปจัจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

   3.2.2 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็จําแนกตามคณะที�สงักดั ต่อปจัจยัใน

ด้านต่างๆโดยใช้ค่าเฉลี�ย และค่าสมัประสิทธิ Sของความผนัแปรเป็นตวัเปรยีบเทียบ มคีวาม

สอดคลอ้งกนัเป็นส่วนใหญ่ คอื 

    1) ปจัจยัด้านหลกัสูตรสอดคล้องกนั 5 คณะ ได้แก่ 1. คณะบรหิารธุรกจิ 

2. คณะเศรษฐศาสตร์ 3. คณะศิลปศาสตร์ 4. คณะวศิวกรรมศาสตร์  5. คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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    2) ปจัจยัด้านอาจารย์ผู้สอนสอดคล้องกนั  4 คณะ ได้แก่ 1. คณะการ

บญัชี 2. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 3. คณะการท่องเที�ยวและการโรงแรม 4. คณะรฐั

ประศาสนศาสตร ์

    3) ปจัจยัด้านสื�อและอุปกรณ์การเรยีนสอดคล้องกนั 2 คณะ ได้แก่ คณะ

วทิยาศาสตรป์ระยกุต ์และคณะนิเทศศาสตร ์

    4) ปจัจยัด้านบรรยากาศและสิ�งแวดล้อม 1 คณะ คือคณะศิลปกรรม

ศาสตร ์

   ดังนั �นปจัจัยตามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเลือกเรียนในระดับ 

อุดมศึกษาที�จําแนกตามคณะที�สงักดั คอื 1. ปจัจยัด้านหลกัสูตร  2. ปจัจยัด้านอาจารย์ผู้สอน  

3. ปจัจยัดา้นสื�ออุปกรณ์การเรยีน 4. ปจัจยัดา้นบรรยากาศและสิ�งแวดลอ้ม 

 4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบปจัจยัที�มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที�

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีก่อนและหลงัเขา้เรยีน 

  4.1 เมื�อพจิารณาเปรยีบเทยีบแต่ละปจัจยั โดยใช้เกณฑข์องเบส (Best, 1989 

:196)  พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี�ยวกับป จัจัยที�มีผล ต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศกึษา ระหว่างก่อนเขา้เรยีนและหลงัเขา้เรยีน ทุกปจัจยัมคีวามสอดคล้องกนั โดยมี

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกปจัจยั 

  4.2 เมื�อพจิารณาแต่ละปจัจยั โดยใชค้่าเฉลี�ยเป็นตวัเปรยีบเทยีบ ระหว่างก่อนเขา้

เรียนและหลังเข้าเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปจัจัยที�มีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศกึษา สอดคลอ้งกนั คอืปจัจยัดา้นบรรยากาศและสิ�งแวดลอ้ม เป็นปจัจยัแรกที�มผีลต่อ

การเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา 

  4.3 เมื�อพจิารณาแต่ละปจัจยั โดยใชค้่าเฉลี�ย และค่าสมัประสทิธิ Sของความผนัแปร 

เป็นตวัเปรยีบเทยีบพบว่า ระหว่างก่อนเขา้เรยีนและหลงัเขา้เรยีน มคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยั

ที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ไม่สอดคลอ้งกนั โดยก่อนเขา้เรยีนนักศกึษามคีวาม

คิดเห็นเกี�ยวกับปจัจยัด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นปจัจยัแรก ส่วนหลังเข้าเรยีน 

นกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน เป็นปจัจยัแรก 

 5. เมื�อพิจารณาเกี�ยวกับปจัจัยที�มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ที�

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยใ์นภาพรวม ทั �งจาํแนกตามเพศ คณะที�สงักดั ก่อนและหลงัเขา้เรยีน 
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พบว่าปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที�มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์คอื ปจัจยั

ดา้นหลกัสตูร และปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

 6. ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ จากนกัศกึษาที�ตอบแบบสอบถาม พบว่า สิ�ง

ที�นกัศกึษาตอ้งการใหม้กีารปรบัเปลี�ยนในแต่ละปจัจยัคอื  

  6.1 ค่าเทอม ค่าหน่วยกติ ค่าบาํรงุการศกึษาควรปรบัใหเ้หมาะสม  

  6.2 การปรบัพื�นฐานควรปรบัใหใ้กลเ้คยีงกนัทั �งสองเทอม 

  6.3 อยากให้อาจารยผ์ู้สอนเน้นการสอนแบบบูรณาการ ปฏบิตัไิด้จรงิ และควรมี

การสอนโดยศกึษาจากประสบการณ์จรงิมากกว่าใหไ้ปศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

  6.4 ควรมกีารปรบัปรุงห้องเรยีน สื�อการเรยีนการสอน และควรเพิ�มอุปกรณ์การ

เรยีนใหท้นัสมยัมากกว่านี� 

  6.5 ควรมกีารปรบัปรุงการให้บรกิารของเจ้าหน้าที�ในฝ่ายต่างๆ และควรพฒันา

หอ้งสมดุ โรงยมิ ศูนยก์ฬีา และระบบอนิเตอรเ์น็ต ใหด้ขี ึ�น 

  6.6 ควรมกีารประชาสมัพนัธม์หาวทิยาลยัในช่องทางสื�อทวีใีหม้ากขึ�น 

   

อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที�มหาวทิยาลยัธุรกจิ

บณัฑติย ์ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพบว่า มปีระเดน็สาํคญัที�จะนํามาอภปิรายผล ดงันี� 

 1.ตามข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่า ปจัจยัที�สําคญัที�สุดที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนใน

ระดบัอุดมศึกษาที�มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคอื ปจัจยัด้าน

หลกัสตูร โดยเหน็ว่ามหาวทิยาลยัมหีลกัสตูรที�เมื�อเรยีนจบแลว้สามารถศกึษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น

ได้ เป็นความสําคญัอนัดบัแรก ซึ�งสอดคล้องกบัแนวคดิทางจติวทิยาของมาสโลว์ (Maslow) 

(1954.อ้างถึงใน วนิัย เพชรช่วย. 2551) ที�ว่าด้วยเรื�องของความต้องการของมนุษยท์ี�มคีวาม

ตอ้งการไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากสงัคมภายนอกเป็นแรงจงูใจใหเ้กดิความเชื�อมั �นในการศกึษา

และการประกอบวชิาชพี อกีทั �งหลกัสูตรที�เปิดสอนเป็นที�ไดร้บัความนิยม เนื�อหาวชิาที�กําหนด

ในหลกัสูตรสามารถประยุกต์ ให้เขา้กบัสภาวะสงัคม และการประกอบอาชพีได้ด ี อกีทั �งใน

ปจัจุบนัในการจดัการศกึษาตั �งแต่ระดบัประถมศกึษา จนถงึระดบัอุดมศกึษานั �น ให้ความสําคญั

เกี�ยวกบัเรื�องหลกัสูตรมากที�สุด เนื�องจากหลกัสูตรจะเป็นตวักําหนดและเป็นแนวทางในการ

จดัการเรยีนการสอนที�มคีุณภาพและไดม้าตรฐาน โดยเหน็ได้จากสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศกึษาไดจ้ดัทําประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื�อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา

แห่งชาต(ิTQF) เพื�อใหส้ถาบนัอุดมศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร จดัการเรยีนการ

สอน และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื�อมุ่งเน้นประกันคุณภาพบัณฑิตด้วยการกําหนด

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้(Learning Outcomes) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา.2557) 

และสอดคล้องกับทรงธรรม ธีระกุลและคณะ(2554: บทคดัย่อ) ที�ศึกษาลําดบัความสําคญั 

เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาระดบั

บณัฑติศึกษาของมหาวทิยาลยัทกัษิณ จากนิสติระดบับณัฑติศึกษา ชั �นปีที� 1 มหาวิทยาลยั

ทกัษณิ ปีการศกึษา 2553 พบว่าลาํดบัความสาํคญัเกี�ยวกบัปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษา

ระดบับณัฑติศึกษาของมหาวทิยาลยัทกัษิณ จากปจัจยัทั �ง 7 ด้าน ด้านหลกัสูตรเป็นปจัจยัที�

สาํคญัที�สุด   

 2. ตามข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่า ปจัจยัอนัดบัสองที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนใน

ระดบัอุดมศึกษาที�มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคอื ปจัจยัด้าน

อาจารยผ์ู้สอน โดยเหน็ว่า อาจารยผ์ู้สอนมคีวามรูค้วามสามารถ เป็นปจัจยัที�สําคญัที�สุด ทั �งนี�

เนื�องมาจาก คณาจารยท์ี�สอนเป็นผู้มคีวามรู ้ความชํานาญตรงกบัสาขาที�สอน อกีทั �งมชีื�อเสยีง

และประสบการณ์ และมคีุณวุฒทิางด้านวชิาการ สอดคล้องกบั อปัสร บุบผา (2555: 60) ที�ได้

ศึ ก ษ า ป ัจ จัย ที� มีอิ ท ธิพ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิน ใ จ เ ลือ ก ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ปจัจยัทางด้านบุคคล ได้แก่อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจใน

เนื�อหาวชิาที�สอนเป็นอยา่งด ีและมคีุณภาพ เป็นปจัจยัที�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อ

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มากที�สุด และสอดคล้องกบัพมิพ์พร ธรรมวหิารคุณ 

(2552: 90) ที�ไดศ้กึษาปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขาวชิาการบญัช ีหลกัสูตรบรหิารธุรกจิ 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัเกษม พบว่า ปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกเรยีน

สาขาวิชาบัญชี คือ ครูอาจารย์ที�ทําหน้าที�สอนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการสูง มี

ความสามารถในการถ่ายถอดความรูอ้ยา่งด ี

 3. ตามข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่า ปจัจยัอนัดบัสามที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนใน

ระดบัอุดมศึกษาที�มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคอื ปจัจยัด้าน

สวสัดกิารและการบรกิาร โดยเหน็ว่า มแีหล่งเงนิทุนสนับสนุนการศกึษา เช่นกองทุนใหกู้้ยมืเพื�อ

การศึกษา(กยศ.)/ทุนเฉพาะกิจอื�นๆ เป็นความสําคัญอันดับแรก ทั �งนี� เนื� องมาจากทาง

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ได้มทุีนสนับสนุนทางการศกึษาหลายช่องทาง ซึ�งเหมาะสําหรบั
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นักศกึษาที�ต้องการเรยีนแต่ขาดทุนทรพัย์ เหมอืนเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบัผู้ที�

ต้องการศกึษามากขึ�น ทั �งนี�เนื�องจากความแตกต่างทางเศรษฐกจิและการดําเนินชวีติของแต่ละ

ครอบครวั ไม่เหมอืนกัน ส่งผลให้ทศันคติ ค่านิยม และความเชื�อของบุคคลจะแตกต่างกัน

ออกไปตามฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครวั โดยครอบครวัที�มฐีานะทางเศรษฐกิจตํ�า 

มกัจะปลูกฝงัให้บุตรหลานของตนมคีวามมุ่งมั �นในการศึกษา เพื�อไปประกอบอาชีพ เพราะ

การศกึษาถอืไดว้่าเป็นเครื�องมอืในการเปิดโอกาสประกอบอาชพีที�ด ีและสามารถลดการเลื�อมลํ�า

ฐานะทางสงัคมได ้ดงัที� ธํารงค ์อุดมไพจติรกุล (2542: 44) ไดใ้หท้ศันะไวว้่าการศกึษาคอืปจัจยั

อันสําคัญยิ�งของการเลื�อนชั �นทางสังคม เพราะการศึกษาเป็นปจัจัยที�ทําให้มีการจัดสรร

ผลประโยชน์มคีวามเป็นธรรมมากขึ�น ทาํใหบุ้คคลมโีอกาสในการเลอืกอาชพีได ้

 4. เมื�อพจิารณาแต่ละปจัจยั โดยใชค้่าเฉลี�ย และค่าสมัประสทิธิ Sของความผนัแปร เป็น

ตวัเปรยีบเทยีบ พบว่าระหว่างเพศชายและเพศหญงิ มคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อการ

เลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ไม่สอดคล้องกนั โดยเพศชายมคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยัด้าน

หลกัสูตร เป็นปจัจยัแรก ส่วนเพศหญิงมคีวามคดิเห็นเกี�ยวกบัปจัจยัด้านอาจารย์ผู้สอน เป็น

ปจัจยัแรก ทั �งนี�อาจเนื�องมาจากหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัมคีวามหลากหลายน่าสนใจ ทําให้

ดงึดูดเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ด้วยลกัษณะบุคลกิภาพของเพศชาย ที�มคีวามเป็นตวัของ

ตวัเอง มากกว่าเพศหญิง ชอบค้นพบสิ�งใหม่ๆและรกัความท้าทาย ดงัที� กันยา สุวรรณแสง 

(2533: 161) กล่าวว่า ความแตกต่างในเรื�องเพศเป็นสาเหตุหนึ�งที�ทําให้คนเราแตกต่างกนัใน

เรื�องการเรยีนรู ้ทกัษะ เจตคต ิการแสดงพฤตกิรรม ตลอดจนความสนใจของบุคคล สอดคล้อง

กบัเกรยีงศกัดิ S แสงจนัทร ์(2549: 74) ที�ศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาต่อ

หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติวทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับูรพา พบว่า

นิสติชายกบัหญงิมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาต่อหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิมหาวทิยาลยับูรพาแตกต่างกนั อกีทั �งสอดคล้องกบัพจมาศ กาญจน

สุนทร.(2546: 86 ) ที�ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพครูของนิสิตคณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่านิสติชายและนิสติหญิงมแีรงจูงใจในการ

เลอืกเรยีนวชิาชพีครใูนแต่ละดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 

 5. ตามข้อค้นพบจากการศกึษา พบว่าผลการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นโดยจําแนก

ตามคณะที�สงักดั ต่อปจัจยัในดา้นต่างๆโดยใชค้่าเฉลี�ย และค่าสมัประสทิธิ Sของความผนัแปรเป็น

ตวัเปรยีบเทยีบ มคีวามสอดคลอ้งกนัเป็นส่วนใหญ่ และเมื�อเรยีงลําดบัความสอดคลอ้งจากมาก
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ไปน้อย จะได้ปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาโดยจาํแนกตามคณะที�สงักดั คอื 

1. ปจัจยัดา้นหลกัสตูร  2. ปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน  3. ปจัจยัดา้นสื�ออุปกรณ์การเรยีน 4. ปจัจยั

ดา้นบรรยากาศและสิ�งแวดลอ้ม ตามลาํดบั ซึ�งจะเหน็ไดว้่านกัศกึษาแต่ละคณะใหค้วามสําคญักบั

การเลือกเรียนโดยพิจารณาจากความต้องการความรู้ หรอืมีความสนใจพิเศษในหลกัสูตร 

ตลอดจนความรูส้กึนึกคดิหรอืทศันคติที�ดต่ีออาจารยผ์ู้สอน จะเห็นได้ว่าการเลอืกปจัจยันี�เป็น

การเลอืกที�เกดิขึ�นจากแรงจูงใจภายใน มากกว่าแรงจูงใจภายนอกจําพวกสื�ออุปกรณ์การเรยีน 

และสภาพแวดล้อม ดงัที� อาร ีพนัธ์มณี (2542: 181-182) กล่าวว่าแรงจูงใจสามารถแบ่งตาม

ลกัษณะของการแสดงออกทางพฤตกิรรมได ้2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 1.การจงูใจภายใน (Intrinsic 

Motivation) เป็นสภาวะที�บุคคลต้องการที�กระทําหรอืเรยีนรูบ้างสิ�งบางอย่างดว้ยตนเองไม่ต้อง

อาศยัการชกัจงูจากสิ�งเรา้ภายนอก 2.การจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นสภาวะที�

บุคคลได้รบัการกระตุ้นจากสิ�งเรา้ภายนอก และพฤตกิรรมที�เกดิขึ�นจากการจงูใจภายในจะเป็น

สิ�งที�ดสีาํหรบัการเรยีนการสอน 

 6. เมื�อพจิารณาแต่ละปจัจยั โดยใชค้่าเฉลี�ย และค่าสมัประสทิธิ Sของความผนัแปร เป็น

ตวัเปรยีบเทยีบพบว่า ระหว่างก่อนเขา้เรยีนและหลงัเขา้เรยีน มคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยัที�มี

ผลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษา ไม่สอดคล้องกนั โดยก่อนเขา้เรยีนนักศึกษามคีวาม

คดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั เป็นปจัจยัแรก ทั �งนี�อาจเนื�องมาจากใน

การพิจารณาการเลือกเรียนก่อนที�จะเข้ามาเรียนในแต่ละแห่งส่วนมากจะพิจารณาจาก

ภาพลกัษณ์ที�ดขีองมหาวทิยาลยั ความมชีื�อเสยีงและความเชื�อมั �นในมหาวทิยาลยัว่าเมื�อเรยีน

จบแล้วจะมีงานทํา กล่าวคือคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือก

มหาวทิยาลยัของนักศกึษา ซึ�งสอดคล้องกบันงลกัษณ์ วริชัชยั และสุวมิล ว่องวาณิช (2541) ที�

กล่าวว่า คุณภาพของมหาวทิยาลยัเป็นแนวทางหนึ�งที�นักศกึษาและผู้ปกครองใช้พจิารณาและ

ตดัสนิใจ และสอดคลอ้งกบัสุรยิา เสยีงเยน็ (2550: บทคดัย่อ) ที�ไดศ้กึษาปจัจยัการตดัสนิใจของ

ผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จงัหวัด

นครปฐม พบว่าปจัจยัที�มผีลต่อการตดัสนิใจคอื ปจัจยัในด้านชื�อเสยีงของสถานศึกษา อีกทั �ง

สอดคลอ้งกบัสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์(2546: บทคดัย่อ) ที�ไดท้ําการศกึษาแนวโน้มและความ

ตอ้งการเขา้ศกึษาต่อระดบัอุดมศกึษาในสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์พบว่าปจัจยัที�มผีลคอื ปจัจยั

ในดา้นชื�อเสยีงของมหาวทิยาลยั 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 จากการวิจัยพบว่า ปจัจัยที�มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที�

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ในสามปจัจยัแรกคอื ปจัจยัดา้นหลกัสูตร ปจัจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

และปจัจยัด้านสวสัดกิารและการบรกิาร ดงันั �นหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการรบัสมคัรนักศกึษา

ใหม่ สามารถนําปจัจยันี�เป็นขอ้มลูเบื�องต้นในการจดัโครงการแนะแนวนักเรยีน ในการตดัสนิใจ

เลอืกเขา้ศกึษา และเป็นแนวทางในการจดัการเกี�ยวกบัการรบันกัศกึษาในปีการศกึษาต่อไปได ้

  1.2 จากผลการวิจัยในครั �ง นี�  พบว่ า  ป จัจัยที�มีผล ต่อการ เลือกเรียนใน

ระดบัอุดมศกึษาแยกตามคณะทั �ง 12 คณะในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์แตกต่างกนั ดงันั �นทั �ง 

12 คณะควรนําผลการศึกษานี�ไปเป็นข้อมูลเบื�องต้นในการจดัโปรแกรมการศกึษา ในการเปิด

สาขาที�นักเรยีนสนใจ เป็นแนวทางในการดงึดูดความสนใจของนักเรยีนในแต่ละคณะอกีทั �งเป็น

แนวทางในการปรบัปรงุคุณภาพบณัฑติต่อไป   

  1.3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิจากนักศกึษา พบว่า มหาวทิยาลยัควร

ใหค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัค่าเล่าเรยีนในระหว่างการศกึษา ควรมกีารปรบัลดใหเ้หมาะสมกบัรายได้

ครอบครวัเฉลี�ยต่อเดอืนของนกัศกึษา  

              2. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาปจัจยัที�มผีลต่อการเลือกเรยีนในระดบัอุดมศึกษาที�มหาวทิยาลยั

ธุรกิจบณัฑติย์ จากผู้ที�เกี�ยวขอ้งในส่วนต่างๆ เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงาน

ภาครฐัและภาคเอกชนที�นกัศกึษาสงักดั หรอืหน่วยงานที�จะตอ้งเป็นผูใ้ชบ้ณัฑติในอนาคต  

  2.2 ควรศกึษาคุณลกัษณะที�พงึประสงคข์องบณัฑติและบุคลกิภาพของบณัฑติ แต่

ละคณะจากสถานประกอบการ หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน หรอืหน่วยงานที�จะต้องเป็น

ผูใ้ชบ้ณัฑติในอนาคต  

 

  

DPU



 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



99 
 

 

 

บรรณานุกรม 

 

กรนิทร ์กาญทนานนท ์และคณะ. (2554). การศกึษาความตอ้งการและปจัจยัที �มผีลต่อการเลอืก 

 ศกึษาต่อในหลกัสตูรของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม. สถาบนัวจิยัและพฒันาปทมุธานี :  

 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์.  

กนัยา สวุรรณแสง. (2533). การพฒันาบุคลกิภาพและการปรบัตวั. กรุงเทพฯ : บาํรงุสาสน์. 

กญักนญ เถื3อนเหมอืน. (2549). ปจัจยัจงูใจในการเลอืกเขา้ศกึษาของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัศร ี

 ปทุม. กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรปีทุม.ถ่ายเอกสาร. 

เกรยีงศกัดิ 9 แสงจนัทร ์. (2549). ปจัจยัที �สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาต่อหลกัสตูรรฐั 

 ประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับรูพา.ชลบุร ี:  

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา.ถ่ายเอกสาร. 

ฉตัรชยั  อนิทสงัขแ์ละคณะ. (2552). ความตอ้งการศกึษาต่อ และปจัจยัที �มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ 

 ศกึษาระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ของนกัศกึษาจงัหวดั 

 นครราชสมีา.นครราชสมีา : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน. 

ชศูร ีวงศร์ตันะ. (2550). เทคนิคการใชส้ถติเิพื �อการวจิยั. พมิพค์รั >งที3 10. กรงุเทพฯ: ไทเนรมติกจิ 

 อนิเตอร ์โปรเกรสซฟิ. 

ณิชาภทัร ์จรสัแผว้. (2552). ปจัจยัในการเลอืกศกึษาต่อในโครงการปฏริปูการศกึษาเกษตรเพื �อชวีติ 

 ของนกัเรยีนสงักดัสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคใต ้3. กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. ถ่ายเอกสาร. 

ดวงกมล ทรพัยแ์สงสง่. (2552). แรงจงูใจในการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา คณะศกึษาศาสตรข์อง 

 นกัศกึษาปรญิญาโท มหาวทิยาลยัรามคาแหง.กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

 รามคาํแหง.ถ่ายเอกสาร. 

 

DPU



100 
 

 

 

ดวงพร หุตะจฑูะ,กลัยา นามสงวน และอภศิกัดิ 9 วฒัวิรรณผล. (2546). การศกึษาปจัจยัประกอบการ 

 ตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเพาะช่างในทศันะของ 

 นกัศกึษาชั 6นปีที � 1 ประจําปีการศกึษา 2546. กรงุเทพฯ: สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล. 

ตณิพฒัน์ แกว้ยอด. (2552). ความสนใจเลอืกเรยีนต่อสาขาเฉพาะทางในวชิาชพีแพทย ์บุคลกิภาพ 

 และปจัจยัที �เกี �ยวขอ้ง ของนิสติแพทยช์ั 6นปีที � 6 คณะแพทยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 

 การศกึษา 2552. กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.ถ่ายเอกสาร. 

ทรงธรรม ธรีะกุล และคณะ. (2553). ปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของ 

 มหาวทิยาลยัทกัษิณ. สงขลา : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษณิ. ถ่ายเอกสาร. 

ธานินทร ์ศลิป์จาร.ุ (2551). การวจิยัและวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ย SPSS.พมิพค์รั >งที3 9.     

 กรงุเทพฯ: บสิซเินสอารแ์อนดด์.ี 

ธาํรงค ์อุดมไพจติรกุล. (2542). สงัคมศาสตรพ์ื6นฐานการศกึษา. กรงุเทพฯ:มหาวทิยาลยั 

 ศรนีครนิทรวโิรฒ. 

นงลกัษณ์ วริชัชยั และสวุมิล วอ่งวาณิช. (2541). การวเิคราะหก์ารจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัของ 

 ประเทศในเอเชยี. พมิพค์รั >งที3 1. กรงุเทพ ฯ: เซเวน่ พริ>นติ>งกรุป๊. 

ประดษิฐพ์งศ ์โตธรรมเจรญิ. (2555). ปจัจยัที �มผีลต่อการเลอืกเรยีนปรญิญาโทคณะบรหิารธุรกจิ 

 ระหวา่งมหาวทิยาลยัรฐับาลกบัมหาวทิยาลยัเอกชน. กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี.ถ่ายเอกสาร. 

ปารชิาต ิคณุปลื>ม . (2552). การศกึษาปจัจยัที3ส่งผลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท:  

 กรณีศกึษา นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลยัศรปีทุม วทิยาเขตชลบุร.ี  

 วารสารวชิาการศรปีทมุชลบุร.ี 9(2): 35-43. 

พจมาศ กาญจนสนุทร. (2546). การศกึษาแรงจงูใจในการเลอืกเรยีนวชิาชพีครขูองนิสติคณะ 

 ศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

 ศรนีครนิทรวโิรฒ .ถ่ายเอกสาร. 

พมิพพ์ร ธรรมวหิารคณุ. (2552). ปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขาวชิาการบญัช ีหลกัสตูร 

 บรหิารธุรกจิ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัเกษม. กรงุเทพฯ: บณัฑติ 

 วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัเกษม. ถ่ายเอกสาร. 

DPU



101 
 

 

 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์(2557). ประวตัคิวามเป็นมาของมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์ สบืคน้ 

 เมื3อ 12 มกราคม 2557, จาก http://www.dpu.ac.th/introduce-dpu.html. 

ยศศกัดิ 9 ทองสขุ. (2551).ปจัจยัที �สง่ผลต่อการเขา้ศกึษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพิ สาขา 

 ช่างไฟฟ้ากาลงัโรงเรยีนเทคโนโลยสียาม. กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ.ถ่ายเอกสาร. 

รุง่ แกว้แดง. (2543). การปฏริปูการศกึษาไทยตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตใินการปฏริปู 

 การศกึษา: แนวคดิและหลกัการตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542.  

 กรงุเทพฯ:วญิ]ชูน. 

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ.(2536). เทคนิคการวจิยัทางการศกึษา.กรงุเทพฯ :ศูนยส์ง่เสรมิ 

 วชิาการ. 

วรวทิย ์รุง่บุญพฒุวิงศ.์ (2553). ปจัจยัในการเลอืกศกึษาต่อหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพี 

 คร ูของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง. กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

 ถ่ายเอกสาร. 

วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยุธยา. (2544). การพฒันาการเรยีนการสอนทางการอุดมศกึษา. กรงุเทพฯ : 

 ภาควชิาอดุมศกึษา คณะครศุาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วาโร เพง็สวสัดิ 9. (2551). วธิวีทิยาการวจิยั. กรงุเทพฯ: สุวรียิาสาสน์. 

วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร.ี (2556). มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์ สบืคน้เมื3อ 7 ตุลาคม 2556, จาก  

 http://th.wikipedia.org. 

วนิยั เพชรชว่ย. (2551). พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน. กรงุเทพฯ:สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา. 

สถาบนัราชภฏันครสวรรค.์ (2546). รายงานการวจิยั การศกึษาแนวโน้มและความตอ้งการเขา้ศกึษา 

 ต่อระดบัอดุมศกึษาในสถาบนัราชภฏันครสวรรค.์ นครสวรรค:์ สถาบนัราชภฏันครสวรรค.์ 

สมทรง ลาวณัยศ์ริ.ิ (2554). ปจัจยัที �มอีทิธพิลต่อการเลอืกศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท ดา้นคอมพวิ 

 เตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสตูรนานาชาต.ิ กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. ถ่ายเอกสาร. 

 

 

DPU



102 
 

 

 

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. (2557). กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต.ิ 

 สบืคน้เมื3อ 12 มถุินายน 2557, จาก http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/ 

สทิธพินัธ ์ยศยอดยิ3ง. (2547). ปจัจยัที �สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกมหาวทิยาลยัของนิสติปรญิญา 

 มหาบณัฑติทางการศกึษา : การวเิคราะหจ์าํแนกกลุ่มพห.ุ กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.ถ่ายเอกสาร. 

สรุยิา เสยีงเยน็. (2550). ปจัจยัการตดัสนิใจของผูป้กครองนกัเรยีนในการสง่บุตรหลานเขา้ศกึษาต่อ 

 โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั จงัหวดันครปฐม. กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

 ราชภฏัธนบุร.ี ถ่ายเอกสาร. 

อมรรตัน์ ราชสมบูรณ์. (2552). ปจัจยัที �มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกศกึษาต่อของนกัเรยีนหลกัสตูร 

 ประกาศนียบตัรวชิาชพีประเภทวชิาอตุสาหกรรม โรงเรยีนเอกชนอาชวีศกึษาในเขต 

 กรงุเทพมหานคร.กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ 

 นครเหนือ.ถ่ายเอกสาร. 

อปัสร บุบผา. (2555). ปจัจยัที �มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร ์ 

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ สบืคน้ เมื3อ 12 มกราคม 2557,  

 จาก http://library.cmu.ac.th/faculty/econ. 

อาร ีพนัธม์ณี. (2542). จติวทิยาการสอน. พมิพค์รั >งที3 2. กรงุเทพ ฯ:เลฟิ แอนด ์เฟรส. 

เอนก ณะชยัวงค.์ (2553). การศกึษาความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อของนักศกึษาภาคปกต ิ 

 ในระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่. เชยีงใหม ่: บณัฑติวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม.่ ถ่ายเอกสาร. 

Ashworth , Allan. and R.C. Harvey. (1994). Assessing in Future and Higher Education.  

 London : Jessica Kingsley Publisher. 

Best,John W. (1989). Research in Education.Englewood Cliffs,New Jersey:  Prentice – Hall. 

Derr, D.A. (1997). Selected Oregon student, parent and teacher perceptions of the factors  

 that influenced eleventh-grade students’ readiness to make career choices.  

 Dissertation Abstracts International, 57(8), 3402-A. 

 

DPU



103 
 

 

 

Ellies , Arthur K. and Hurs. (2002). Introduction to the Foundations of Education. 

 New Jersey : Prentice Hall Inc. 

Gurley-Alloway, Tiffany. (2009). More than money: Higher education decisions of 

 low-income and mlnorlty students. Retrieved March 12, 2014, 

 from http://dspace.uta.edu/bitstream/handle/10106/1752/. 

Li, Dai. (2008). College cholce and degree attainment of students involved in 

 different educational pathways. Retrieved March 12, 2014,  

 from http://books.google.co.th/books. 

Taba, Hilda. (1962). Curriculum Development : Theory and Practice. New York : 

         Harcourt, Brace. 

 

 

 

DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



105 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายนามผูเ้ชี�ยวชาญตรวจเครื�องมือ 
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รายนามผู้เชี�ยวชาญตรวจเครื�องมือ 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาลนิี อาจารยี ์  อาจารยภ์าควชิาวทิยาศาสตรป์ระยุกต์และสงัคม 

      วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยั 

      เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

2. ดร.วชริศรณ์ แสงสวุรรณ   อาจารยค์ณะครุศาสตร ์

      มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

3. ดร.ชนินนัท ์พฤกษ์ประมลู   อาจารยป์ระจําศูนยว์ทิยาศาสตรศกึษา 

      มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ข 

ตวัอยา่งเครื�องมอืที�ใช้ในการวิจยั 
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แบบสอบถามเพื�อการวิจยั 

เรื�อง  การศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที�มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ของ 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

*********************** 

 

คาํชี"แจง 

1.แบบสอบถามนี/ เป็นแบบสอบถามที�ผูว้จิยัใชใ้นการศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนใน

ระดับอุดมศึกษาที�มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามไดโ้ปรดตอบขอ้ความทุกขอ้ดว้ยความคดิเหน็ที�แทจ้รงิของท่านอย่างอสิระ คาํตอบทุก

คาํตอบที�ท่านเสนอนั /น จะเกบ็เป็นความลบัและไมม่ผีลกระทบกระเทอืนต่อการปฏบิตังิานของผูใ้ด 

2. แบบสอบถามม ี3 ตอนประกอบดว้ย 

ตอนที� 1 ขอ้มลูเกี�ยวกบัสถานภาพทั �วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที� 2 การสอบถามความคดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนใน

ระดบัอุดมศกึษาที�มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ตอนที� 3 ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที�

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 

 

 

 

 

 

ขอขอบใจทุกคนที�ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม 

ดร. ธนัยากร ช่วยทุกขเ์พื�อน 

อาจารย์ประจาํคณะวิทยาศาสตรป์ระยกุต์ 

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที� 1 ขอ้มลูเกี�ยวกบัสถานภาพทั �วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชี"แจง โปรดทาํเครื�องหมาย  /  ลงในช่อง � ตามความเป็นจรงิ 

1. เพศ 

         � ชาย             � หญงิ 

2. อายุ      .........      ปี 

3. ปจัจุบนักาํลงัศกึษา คณะ........................................ ภาควชิา/สาขา...........................................  

4. ทา่นเป็นนกัศกึษา       

                 � ภาคปกต ิ4 ปี               � ภาคปกต ิ3 ปี ต่อเนื�อง 

5. ภูมลิาํเนาของนกัศกึษา  

                 � กรงุเทพ ฯ                    � นนทบุร ี

                 � ปทุมธานี                     � อื�นๆ (โปรดระบุ)......................... 

6. แผนการเรยีนที�ศกึษาก่อนเขา้มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์

        � วทิย-์คณติ                  � ศลิป์-ภาษา 

                � สายวชิาชพี                   � อื�นๆ (โปรดระบุ)......................... 

7. ความตอ้งการศกึษาต่อขณะที�อยู่ในระดบัมธัยมศกึษา 

       � มหาวทิยาลยัปิดของรฐั           � มหาวทิยาลยัเปิดของรฐั 

                � มหาวทิยาลยัราชภฏั             � มหาวทิยาลยัเอกชน 

           � อื�นๆ (โปรดระบุ)......................... 
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ตอนที� 2 การสอบถามความคดิเหน็เกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศกึษาที�

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 

คาํชี"แจง โปรดทาํเครื�องหมาย  /  ลงในช่องระดบัความคดิเหน็ ตามความคดิเหน็ของท่าน  

 

ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

มากที�สดุ ------------> น้อยที�สดุ 

5 4 3 2 1 

1.ชื�อเสยีงของมหาวทิยาลยัเป็นที�ยอมรบัจากหน่วยงานต่างๆ      

2.นกัศกึษามคีวามเชื�อมั �นในประสทิธภิาพของหลกัสตูรที�เปิดสอนใน

มหาวทิยาลยั 

     

3.คณาจารยป์ระจําหลกัสตูรไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากภายนอก      

4.มศูีนย์คอมพวิเตอรเ์พื�อใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้      

5.มหีอ้งเรยีนที�ไดม้าตรฐานและบรรยากาศด ี      

6.การสนบัสนุนกจิกรรม การใหบ้รกิารแก่นักศกึษามคีวามสะดวกรวดเรว็ใน

การใหบ้รกิาร 

     

7.นกัศกึษาไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากเวบ็ไซต์ของหลกัสตูรสาขาวชิา/คณะ และ

ของมหาวทิยาลยั 

     

5.นกัศกึษามคีวามปรารถนาที�จะเรยีนสาขาที�เลอืกในมหาวทิยาลยันี/ เพราะ

เพื�อนๆชกัชวน 

     

 

ตอนที� 3 ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอุดมศึกษาที�มหาวทิยาลยั

ธุรกจิบณัฑติย ์

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 

ตารางวิเคราะหข้์อมลูพื�นฐานตามภมิูลาํเนาของนักศึกษา 
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ตาราง 37 แสดงขอ้มลูพื�นฐานตามภูมลํิาเนาของนักศกึษา 

 

จงัหวดั จํานวน รอ้ยละ 

กรงุเทพฯและปริมณฑล 

1.กรงุเทพ ฯ 

 

285 

 

51.35 

2.นนทบุร ี 201 36.22 

3.ปทุมธานี 42 7.57 

4. นครปฐม 13 2.34 

5. สมทุรปราการ 7 1.26 

6. สมทุรสาคร 7 1.26 

รวม 555 100.00 

ภาคเหนือ 

1. เชยีงราย 

 

3 

 

8.82 

2. เชยีงใหม ่ 3 8.82 

3. น่าน 2 5.88 

4. พะเยา 5 14.71 

5. แพร่ 7 20.59 

6. ลาํปาง 8 23.53 

7. อุตรดติถ ์ 6 17.65 

รวม 34 100.00 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1. กาฬสนิธุ ์

 

1 

 

1.64 

2. ขอนแก่น 7 11.48 

3. ชยัภูม ิ 2 3.28 
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ตาราง 37 แสดงขอ้มลูพื�นฐานตามภูมลํิาเนาของนักศกึษา (ต่อ) 

 

จงัหวดั จํานวน รอ้ยละ 

4. นครพนม 2 3.28 

5. นครราชสมีา 6 9.84 

6. บงึกาฬ 1 1.64 

7. บุรรีมัย ์ 6 9.84 

8. มหาสารคาม 1 1.64 

9. ยโสธร 4 6.56 

10. รอ้ยเอด็ 3 4.92 

11. เลย 1 1.64 

12. สกลนคร 4 6.56 

13. สุรนิทร ์ 1 1.64 

14. ศรสีะเกษ 3 4.92 

15. หนองคาย 3 4.92 

16. หนองบวัลาํภู 3 4.92 

17. อุดรธานี 4 6.56 

18. อุบลราชธานี 9 14.75 

รวม 61 100.00 

ภาคกลาง 

1. ชยันาท 

 

5 

 

4.81 

2. นครนายก 3 2.88 

3. นครสวรรค ์ 7 6.73 

4. พระนครศรอียุธยา 7 6.73 

5. พจิติร 9 8.65 
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ตาราง 37 แสดงขอ้มลูพื�นฐานตามภูมลํิาเนาของนักศกึษา (ต่อ) 

 

จงัหวดั จํานวน รอ้ยละ 

6. พษิณุโลก 6 5.77 

7. เพชรบูรณ์ 5 4.81 

8. ลพบุร ี 13 12.50 

9. สมทุรสงคราม 11 10.58 

10. สงิหบุ์ร ี 4 3.85 

11. สุโขทยั 1 0.96 

12. สุพรรณบุร ี 22 21.15 

13. สระบุร ี 3 2.88 

14. อ่างทอง 7 6.73 

15. อุทยัธานี 1 0.96 

รวม 104 100.00 

ภาคตะวนัออก 

1. จนัทบุร ี

 

8 

 

20.00 

2. ฉะเชงิเทรา 6 15.00 

3. ชลบุร ี 7 17.50 

4. ตราด 1 2.50 

5. ปราจนีบุร ี 7 17.50 

6. ระยอง 10 25.00 

7. สระแกว้ 1 2.50 

รวม 40 100.00 
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ตาราง 37 แสดงขอ้มลูพื�นฐานตามภูมลํิาเนาของนักศกึษา (ต่อ) 

 

จงัหวดั จํานวน รอ้ยละ 

ภาคตะวนัตก 

1. กาญจนบุร ี

 

15 

 

23.44 

2. ตาก 1 1.56 

3. ประจวบครีขีนัธ์ 17 26.56 

4. เพชรบุร ี 5 7.81 

5. ราชบุร ี 26 40.63 

รวม 64 100.00 

ภาคใต้ 

1. กระบีB 

 

9 

 

9.38 

2. ชุมพร 24 25.00 

3. ตรงั 7 7.29 

4. นครศรธีรรมราช 21 21.88 

5. นราธวิาส 2 2.08 

6. พงังา 1 1.04 

7. พทัลุง 3 3.13 

8. ภูเกต็ 2 2.08 

9. ระนอง 1 1.04 

10. สงขลา 6 6.25 

11. สุราษฎรธ์านี 17 17.71 

12. ยะลา 3 3.13 

รวม 96 100.00 
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ประวติัยอ่ผูวิ้จยั 
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ประวติัยอ่ผูวิ้จยั 
 

ชื�อ  ดร.ธนัยากร   ชื�อ-สกลุ      ช่วยทกุขเ์พื�อน 

เกิดวนัที�   20   เดอืน   กนัยายน   พทุธศกัราช 2521 

สถานที�เกิด    อาํเภอเมอืง  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

คณุวฒิุ    

 กศ.บ. วทิยาศาสตร-์ฟิสกิส ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 กศ.ม. วทิยาศาสตร-์ฟิสกิส ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 กศ.ด. วทิยาศาสตรศ์กึษา-ฟิสกิส ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

DPU


	ปก
	บทคัดย่อ
	กิตติกรรมประกาศ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวกก
	ภาคผนวกข
	ภาคผนวกค
	ประวัติย่อผู้วิจัย



