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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยในการ
เลือกศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 จํานวน 325 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระโดยเมื่อพิจารณาเหตุผลในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.51, S.D.
0.39) ผลการเปรียบเทียบปจจัยในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โดย 1) นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกันมีปจจัยในการเลือก
ศึกษาตอในดานบุคคลที่เกี่ยวของและดานลักษณะสถาบันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) นักศึกษาที่มีอาชีพของบิดาตางกันมีปจจัยในการเลือกศึกษาตอดานเหตุผลสวนตัว ดานลักษณะสถาบันและ
ดานการประกอบอาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) นักศึกษาที่มีอาชีพมารดาตางกัน
มีปจจัยในการเลือกศึกษาตอดานเหตุผลสวนตัว ดานบุคคลที่เกี่ยวของ ดานการประกอบอาชีพแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) นักศึกษาที่มีสถานภาพของบิดา-มารดาตางกันมีปจจัยในการเลือก
ศึกษาตอดานลักษณะสถาบันแตกตางกันที่ระดับ 0.05 และ 6) นักศึกษาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว
ตางกันมีปจจัยในการเลือกศึกษาตอดานลักษณะสถาบันและดานการประกอบอาชีพแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ:ปจจัย, นักศึกษาระดับปริญญาตรี

Abstract
The objectives of this research were to study 1) Factors Affecting in the Education
of Undergraduate Students Rajamamgala University Technology Tawan-Ok Bangpra. 2)

Compare factors affecting in the Education of Undergraduate Students Rajamamgala
University Technology Tawan-Ok Bangpra. 325 Undergraduate Students. The tool for
gathering data was a set of questionnaire. The research findings were:
All aspects factor affecting in the education of undergraduate students
Rajamamgala University Technology Tawan-Ok Bangpra were high level ( X = 3.51, S.D. 0.39).
A comparison of factors affecting in the education of undergraduate students Rajamamgala
University Technology Tawan-Ok Bangpra by 1) students who had gender with a different
factors affecting in the education of undergraduate no statistically significantly different. 2)
students with different GPA had factors affecting in the education of undergraduate
concerned persons and institute was statistically significant at the .05 level. 3) the different
father career of students also had factors affecting in the education of undergraduate was
privacy reasons, Institute and career difference was statistically significant at the .05 level. 4)
students who are career mothers differently had factors affecting in the education of
undergraduate was privacy reasons, concerned persons and career statistically significant at
the .05 level. 5) students who has status of the parents different had factors affecting in the
education of undergraduate was Institute difference was statistically significant at the .05
level. 6) students was average monthly income of family different had factors affecting in
the education of undergraduate was Institute and career difference was statistically
significant at the .05 level.
Keyword Factors, Undergraduate student

บทนํา
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันตางมุงตอบสนองความตองการของบุคคลใหมากขึ้น การจัดการ
เรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความตองการและความสนใจของตนเองและที่สําคัญตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาที่เนนใหผูเรียน เกง ดี มีสุขโดยเปาหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ไทยคือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ ดวยกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนให
บุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553) การพัฒนาประเทศให
ประสบความสําเร็จจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการและสิ่งที่เปนปจจัยสําคัญคือประชากรของประเทศ ถา
ประชากรมีคุณภาพการพัฒนาประเทศก็จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความเจริญทัดเทียมนานาประเทศ
โดยสิ่งสําคัญที่จะทําใหประชากรในประเทศตางๆมีคุณภาพคือ การที่ประชากรในประเทศนั้นไดรับการศึกษา
(โสมรัศม อมรวุฒิพงศ, 2552 หนา 1)
จากอัตราการเกิดของของประชากรที่ลดลง ทําใหเด็กที่เขาสูวัยเรียนในระดับตางๆ ลดจํานวนลงทํา
ใหสถานศึกษาตางใหความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อใหผูเรียนกลุมเปาหมายไดทราบถึงขอมูล
ของสถานศึกษาวามีระบบการจัดการเรียนการสอนอยางไร มีหลักสูตรใดบางที่จัดการศึกษาในแตละพื้นที่
อยางไรก็ตามสภาพการแขงขันของสถานศึกษาในทุกระดับ ทั้งที่เปนสถานศึกษาของรัฐและเอกชนตางให

ความสําคัญกับการการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น มีการใชกลยุทธในการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนไดเขามาเรียน
ในสถานศึกษาของตน มีการสรางจุดเดนของตนเองในรูปแบบตางรวมทั้งการใชกลยุทธเชิงรุกเชน การใหเขา
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การสํารวจหาปจจัยหรือสิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาและการ
ประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาในสถาบันของตน (สมใจ หลานามวงศ, 2552 หนา 2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ เปนมหาวิทยาลัยที่อยูคูภาคตะวันออกมาเปน
ระยะเวลานาน ปจจุบันสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกมีการแขงขันกันมากขึ้นจาก
สถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ภาคตะวันออก
จากที่มาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจศึก ษาวิจัยเรื่อง การรับรู
ขาวสารและเหตุผลในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ทั้งนี้ผลที่คาดวาจะไดรับจะทําใหผูบริหารสถานศึกษา หนวยงานประชาสัมพันธ
และผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถนําผลที่ไดไปใชในการวางแผนการประชาสัมพันธเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก
และเขาถึงกลุมเปาหมายในพื้นที่ตางๆ มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระในดานเหตุผลสวนตัว ดานบุคคลที่เกี่ยวของ
ดานลักษณะสถาบันและดานการประกอบอาชีพจําแนกตามเพศ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา สถานภาพของบิดา-มารดา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว

ประโยชนของการวิจัย
1. ผลของการศึกษาวิจัยฝายประชาสัมพันธของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบของการประชาสัมพันธ เพื่อใหสามารถเสริมแรงของนักศึกษาในการเลือกเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ สามารถนําแนวทางที่ไดจากการวิจัยไปใช
ในการวางแผนกลยุทธการเผยแพรขาวสารที่เหมาะสมและเพียงพอตอการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู
ขาวสารของนักศึกษาและเหตุผลสําคัญในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระในดานเหตุผลสวนตัว ดานบุคคลที่เกี่ยวของ ดานลักษณะสถาบันและดาน
การประกอบอาชีพ
ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการศึกษาในชวงระหวาง
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2558
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยไดแก

1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก เพศ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา สถานภาพของบิดา-มารดา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว
2) ตัวแปรตาม
(Dependent Variables) ไดแก ปจจัยในการเลือกศึกษาตอ ของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม
ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
3. อาชีพของบิดา
4. อาชีพของมารดา
5. สถานภาพของบิดา-มารดา
6. รายไดเฉลี่ยของครอบครัว

ปจจัยในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระในดาน
1. เหตุผลสวนตัว
2. บุคคลที่เกี่ยวของ
3. ลักษณะสถาบัน
4. การประกอบอาชีพ

การรับรูขาวสารของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย
นักศึกษาที่มีลักษณะดานประชากรศาสตรตางกันมีเหตุผลในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระแตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1,152 คน (ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2558)
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ที่
ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โดยการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกนไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 291 คน ซึ่ง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเปน 348 คน โดยจํานวนกลุม

ตัวอยางไดมาจากวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 คือการกําหนดสัดสวนจํานวนกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 % ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมอยางงายเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใหไดจํานวน 348 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1
คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เกษตรศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการบิน
สัตวแพทยศาสตร
รวม

จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1
540
225

จํานวนกลุมตัวอยาง 30%
162
68

214
108
65
1,152

65
33
20
348

เมื่อนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองพบวามีแบบสอบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 325 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ตอน ไดแก ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม การรับรูขาวสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และเหตุผลในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ (IOC) จํานวน 3 ทาน โดยแบบสอบถามทุกขอ
มีคาอยูระหวาง 0.60-1.00 และการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยเก็บขอมูลกับนักศึกษาที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน ซึ่งคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับอยูที่ 0.89
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการศึกษาวิจัยนี้ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา
t-test และการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และทดสอบรายคู
ดวยวิธีการของ Scheffe’

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สวนใหญเปน
เพศชาย คิดเปนรอยละ 52.62 มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 2.50-3.00 คิดเปนรอยละ 45.50 บิดาประกอบ
อาชีพรับจางคิดเปนรอยละ 31.10 มารดาประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 33.50 สถานภาพของ
บิดามารดาอยูดวยกันคิดเปนรอยละ 83.10 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวอยูระหวาง 20,001-30,000
บาท คิดเปนรอยละ 24.90 นักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต
บางพระผานระบบอินเตอรเน็ตคิดเปนรอยละ 62.50 การรับรูขาวสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โดยนักศึกษาสวนใหญรับทราบขอมูลผาน

ชองทางเอกสารประชาสัมพันธของทางมหาวิทยาลัยเชน แผนพับ ใบปลิวรวมทั้งงานแนะแนวของโรงเรียนคิด
เปนรอยละ 45.82 สําหรับชองทางที่ทําใหไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรตางๆใน 3 อันดับแรกไดแก เว็บไซตของทางมหาวิทยาลัย งานแนวแนวของโรงเรียนและเอกสาร
ประชาสัมพันธของทางมหาวิทยาลัย ปจจุบันชองทางการติดตอสื่อสารใดทําใหทานสะดวกและสามารถเขาถึง
ขอมูลของทางมหาวิทยาลัยมากที่สุดคือเว็บไซตของทางมหาวิทยาลัย และการไดรับขอมูลในดานการศึกษาตอ
ที่ผานมายังไมเพียงพอและเหมาะสมกับการตัดสินใจเลือกการศึกษาตอ
ปจจัยในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระโดยเมื่อพิจารณาปจจัยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.51, S.D.=
0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยที่สําคัญที่สุดคือคือเหตุผลดานการประกอบอาชีพมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.78, S.D.= 0.57) รองลงมาดานเหตุผลสวนตัวมีคาเฉลี่ยอยูระดับมาก ( X = 3.51, S.D.=
0.39) นอกจากนี้เหตุผลดานลักษณะสถาบันมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.41, S.D.= 0.59) และ
เหตุผลดานบุคคลที่เกี่ยวของมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.08, S.D.= 0.74) ตามลําดับ
จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง ปจจัยในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปรากฎผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จําแนกตามเพศ
เหตุผลในการเลือกศึกษาตอ

ชาย
(n = 171)
X

1. ดานเหตุผลสวนตัว
2. ดานบุคคลที่เกี่ยวของ
3 ดานลักษณะสถาบัน
4 ดานการประกอบอาชีพ
รวม

3.77
3.07
3.40
3.73
3.49

หญิง
(n = 153)
S.D.
0.35
0.75
0.58
0.54
0.38

X

3.73
3.09
3.42
3.84
3.52

S.D.
0.39
0.72
0.60
0.59
0.39

t

p-value

0.77
-0.30
-0.33
-1.61
-0.67

0.43
0.76
0.74
0.10
0.50

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p-value
ดานเหตุผลสวนตัว
ระหวางกลุม
0.679 3
0.226 1.608
0.187
ภายในกลุม
45.163 321
0.141
รวม
45.842 324
ดานบุคคลที่เกี่ยวของ
ระหวางกลุม
5.836 3
1.945 3.661* 0.014
ภายในกลุม
172.917 321
0.539
รวม
178.753 324
ดานลักษณะสถาบัน
ระหวางกลุม
2.695 3
0.898 2.580* 0.054
ภายในกลุม
111.791 321
0.348
รวม
114.486 324
ดานการประกอบอาชีพ
ระหวางกลุม
0.929 3
0.310 0.951
0.416
ภายในกลุม
104.577 321
0.326
รวม
105.506 324
* P<0.05
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จําแนกตามอาชีพของบิดา
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p-value
ดานเหตุผลสวนตัว
ระหวางกลุม
2.587 3
0.647 4.784* 0.001
ภายในกลุม
43.255 320
0.135
รวม
45.842 324
ดานบุคคลที่เกี่ยวของ
ระหวางกลุม
2.898 4
0.725 1.319
0.263
ภายในกลุม
175.855 320
0.550
รวม
178.753 324
ดานลักษณะสถาบัน
ระหวางกลุม
6.068 4
1.522 4.492* 0.002
ภายในกลุม
108.400 320
0.339
รวม
114.486 324

ตารางที่ 4 (ตอ)
แหลงความแปรปรวน
ดานการประกอบอาชีพ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

4.972 4
100.534 320
105.506 324

MS

F

p-value

1.243
0.314

3.957*

0.004

* P<0.05
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จําแนกตามอาชีพของมารดา
แหลงความแปรปรวน
ดานเหตุผลสวนตัว
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานบุคคลที่เกี่ยวของ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานลักษณะสถาบัน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการประกอบอาชีพ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* P<0.05

SS

df

MS

F

p-value

1.842
44.000
45.842

4
320
324

0.460
0.138

3.349*

0.011

5.821 4
172.932 320
178.753 324

1.455
0.540

2.693*

0.031

1.734 4
112.752 320
114.486 324

0.434
0.352

1.230

0.298

3.297 4
102.209 320
105.506 324

0.824
0.319

2.581*

0.037

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จําแนกตามสถานภาพของบิดา-มารดา
แหลงความแปรปรวน
ดานเหตุผลสวนตัว
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานบุคคลที่เกี่ยวของ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานลักษณะสถาบัน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการประกอบอาชีพ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

p-value

0.006
45.836
45.842

2
322
324

0.003
0.142

0.022

0.979

1.253 2
177.501 322
178.753 324

0.626
0.551

1.136

0.322

6.684 2
107.802 322
114.486 324

3.342
0.335

9.982*

0.000

1.278 2
104.227 322
105.506 324

0.639
0.324

1.975

0.140

* P<0.05
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จําแนกตามอาชีพของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของ
ครอบครัว
แหลงความแปรปรวน
ดานเหตุผลสวนตัว
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานบุคคลที่เกี่ยวของ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

p-value

1.203
44.639
45.842

4
320
324

0.301
0.139

2.157

0.074

4.244 4
174.509 320
178.753 324

1.061
0.545

1.946

0.103

ตารางที่ 7 (ตอ)
แหลงความแปรปรวน
ดานลักษณะสถาบัน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการประกอบอาชีพ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

p-value

7.538 4
106.948 320
114.486 324

1.884
0.334

5.638*

0.000

3.212 4
102.294 320
105.506 324

0.803
0.320

2.512*

0.042

* P<0.05
การอภิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพบวาภาพรวมปจจัยทั้ง 4
ดานไดแก ดานเหตุผลสวนตัว ดานบุคคลที่เกี่ยว ดานลักษณะสถาบันและดานการประกอบอาชีพอยูในระดับ
มาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในปจจุบันการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาตางมีปจจัยอยูดวยกันหลากหลาย ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีความตองการของมนุษย ซึ่งไดกอใหเกิดแรงจูงใจในการเกิดพฤติกรรมในดานตาง ๆ เชน
การตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (สมใจ หลานามวงศ, 2552)
ผลจากการเปรียบเทียบปจจัยในการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เปนไปตามสมมติฐานทุกขอยกเวนดานเพศ โดยพบวา1)
นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีปจจัยในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งอาจเกิดจากในปจจุบันนักศึกษาตองการไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ
พิมพพร เกษดี ( 2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือก
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณเขต 1 ผลจากการศึกษาพบวาขอมูลนักเรียนที่มีเพศตางกันจะมีผลตอการเลือกศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยเพชรบูรณไมแตกตางกัน 2) นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกัน
มีปจจัยในการเลือกศึกษาตอดานบุคคลที่เกี่ยวของและดานการประกอบอาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งความแตกตางดังกลาวอาจเกิดจากความแตกตางดานเกรดเฉลี่ยสะสมที่เปนความ
คาดหวังวานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมดีถือเปนนักศึกษาที่เรียนเกงและในอนาคตจะสงผลตอการมีอาชีพที่ดี
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมพงษ อัศวริยธิปติ (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขต
จังหวัดชลบุรีผลจากการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตางกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอดาน
สังคมและดานการประกอบอาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 3) นักศึกษาที่มี
อาชีพของบิดาตางกันมีปจจัยในการเลือกศึกษาตอดานดานเหตุผลสวนตัว ดานลักษณะสถาบันและดานการ
ประกอบอาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) นักศึกษาที่มีอาชีพของมารดาตางกันมี

ปจจัยในการเลือกศึกษาตอดานเหตุผลสวนตัว ดานบุคคลที่เกี่ยวของและดานการประกอบอาชีพแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากความแตกตางดังกลาวอาจเกิดจากนักศึกษาเห็นการประกอบ
อาชีพของบิดาและมารดาแลวทําใหเกิดความชอบหรือความไมชอบในอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สมพงษ อัศวริยธิปติ (2553) ผลจากการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีมารดามีอาชีพตางกัน มีแรงจูงใจดานสังคม
และดานการประกอบอาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของอุไรวรรณ ปุณณะเวส (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่ใชในการตัดสินใจของนักเรียนที่เลือก
เขาศึกษาในคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพเสนาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ มีอาชีพของบิดา -มารดา หรือ
ผูปกครองของนักเรียนแตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) นักศึกษาที่มีสถานภาพของบิดา-มารดาตางกันมีปจจัยในการเลือกศึกษาตอ
ดานลักษณะสถาบันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเหตุผลสําคัญอาจเนื่องมาจากความ
สนใจหรือความตองการของครอบครัวที่บิดา มารดาอยูดวยกันอาจมีเวลาสนใจในการที่จะชวยคนหา
สถานศึกษาใหกับนักศึกษาในการศึกษาตอ หรือบิดา-มารดาที่แยกกันอยูตางฝายตางตองทํางานเลยอาจเปนผล
ใหนักศึกษาตองเลือกสถานที่เรียนดวยตนเองซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของนิจกานต หนูอุไรและคณะ
(2551) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขต
จังหวัดสงขลา สําหรับการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาผลจากการวิจัยพบวาปจจัยดานครอบครัวและ
กลุมอางอิงในดานลักษณะการอยูอาศัย ที่แตกตางกันบงบอกถึงความตองการการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .04 6) นักศึกษาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของ
ครอบครัวตางกันมีปจจัยในการเลือกศึกษาตอดานลักษณะสถาบันและดานการประกอบอาชีพแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เหตุผลสําคัญอาจเกิดจากการเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษา
ตางๆ ลวนมีคาใชจายที่แตกตางกันดังนั้นเมื่อนักศึกษาเห็นวาการมีคาใชจายในการเรียนเมื่อจบการศึกษาแลว
จะสามารถประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมหรือไมซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของนิจกานต หนูอุไรและ
คณะ (2551) ผลจากการวิจัยพบวาปจจัยดานเศรษฐกิจในดาน รายได อาชีพของผูปกครองและอาชีพของผูสง
เสียใหเรียนที่แตกตางกันบงบอกถึงความตองการการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .04

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารงานของสถานศึกษาสามารถนําไปใชเปนขอมูลเพื่อกําหนดกลยุทธประชาสัมพันธ
เพื่อใหตรงกลุมเปาหมายและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
2. อาจารยผูดูแลงานแนะแนวในสถานศึกษาตางสามารถนําผลของการศึกษาไปใชเปนขอมูลใน
การใหคําแนะนําที่ดี และเหมาะสมกับนักเรียน-นักศึกษา เพื่อใหการเลือกศึกษาตอเปนไปตามความพรอมและ
ความถนัด รวมทั้งความตองการในการประกอบอาชีพของนักเรียน-นักศึกษาในอนาคตตอไป
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป

ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปอาจทําการศึกษาประเด็นในการเลือกศึกษาตอในดานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดขอ
คนพบที่มีความแปลกใหมและสามารถนําขอคนพบดังกลาวไปใชในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธของ
คณะและของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมตอไป

เอกสารอางอิง
นิจกานต หนูอุไรและคณะ. ปจจัยที่มีผลตอความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน
ในจังหวัดสงขลา สําหรับการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา. โครงการวิจัยงบประมาณรายได
ประจําป
2551. คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551.
พิมพพร เกษดี. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณเขต
1.
คณะวิทยาการจัดการ. เพชรบูรณ
: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, 2553.
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553. (ออนไลน). แหลงที่มา
http://arit.mcru.ac.th/km56/admin/download/10KM_1.pdf. 2558.
สมพงษ อัศวริยธิปติ. แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ
ศษ.ม.(พัฒนอาชีวศึกษา) กรุงเทพฯ
: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553.
สมใจ หลานามวงศ. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 5ป)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. การศึกษาอิสระ บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
เชียงราย
: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552.
โสมรัศม อมรวุฒิพงศ. ปจจัยคัดสรรคที่สงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. วิทยานิพนธ คม.(จิตวิทยาการศึกษา) นครราชสีมา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา, 2552
.
อุไรวรรณ ปุณณะเวส. ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจของนักเรียนที่เลือกเขาศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพเสนาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา. การศึกษาคนควาอิสระ
บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ) อยุธยา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา, 2551.

