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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและระดับของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ และ 2) เพื่อ

ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      

ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผลการศึกษาพบวาระดับของปจจัยที่สงผลการตัดสินใจศึกษาตอ     

ในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกดานรวมทั้งการตัดสินใจศึกษาตออยูในระดับมาก           

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพ และ       

ดานบุคลากรสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถทํานาย

การผันแปรของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ ไดรอยละ 62.20 โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลตามลําดับ

ดังน้ี ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดานบุคลากร 

 

คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผล  การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ  นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

746 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

Abstract 

 

 The objectives of this research were 1) to study level of factors Influencing the decision to study 

on a bachelor's degree undergraduate students in Faculty of Management Science of Nakhon Pathom 

Rajabhat university and 2) to study Factors Influencing the decision to study on a bachelor's degree This 

research used the quantitative research. The results showed that level of factors Influencing the decision 

to study on a bachelor's degree were high level including the decision to study was high level also. The 

results of the hypothesis test showed that factors in the process of teaching process, physical evidence, 

reputation and quality and personnel influence the decision to study on a bachelor's degree statistically 

significant. According to the coefficient prediction (R2) it was found that these factors could exactly predict 

the for 62.20 percent. The order of influence is as follows physical evidence, reputation and quality, 

teaching process and personnel. 

 

Keywords:  factors influencing, the decision to study, undergraduate students 
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1. บทนํา  
 

  การศึกษามีความสําคัญกับชีวิตทุกชีวิต ในชีวิตประจําวันของคนเรามีการเรียนรูอยูตลอดเวลาและไมหยุดน่ิง ไมมีใคร

แกเกินเรียน เพราะรากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา การศึกษาสงผลใหเกิดความรู เกิดการเรียนรู ความรูน้ัน

สามารถนํามาใชพัฒนาคนใหมีความสามารถที่จะใชประกอบอาชีพ รวมทั้งชวยขัดเกลาคนใหมีจิตสํานึกและคุณธรรม เปนผูเจริญ

ทางปญญาและจิตใจ ซ่ึงคนเหลาน้ีนอกจากจะสามารถพัฒนาตนเองแลว ยังสงผลตอสังคม และประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง

และกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศไดดวย ผูปกครองจึงใหความสําคัญตอสถาบันการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่

สถาบันการศึกษามีการกอตั้งเพิ่มขึ้นมากมายเม่ือเทียบกับสมัยกอน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจึงมีทางเลือกมาก

ขึ้นในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ประกอบกับในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาอัตราการเกิดของประชากรไทยมี

แนวโนมลดลง ซ่ึงจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2561) จะเห็นไดวาโครงสรางประชากรไทย พ.ศ. 2527-2562 น้ันมี

แนวโนมลดลงดังตารางที่ 1 ทําใหทุกสถาบันการศึกษาหันมาใชวิธีการทางตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

โดยนําเครื่องมือตาง ๆ ที่จะส่ือสารการตลาดตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย เชน  การประชาสัมพันธ เพื่อทําใหกลุมเปาหมายน้ัน

หันมาตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันของตน 
 

ตารางที่ 1 โครงสรางประชากรไทย พ.ศ.2527-2562  

โครงสราง ประชากร 
ป (พ.ศ.)  

2527 2539 2544 2545 2546 2562 

(จํานวนประชากร)  50,637 60,003 62,914 63,430 63,959 70,213 

รวม  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

วัยเด็ก  36.9 27.4 25.2 24.9 24.5 20.0 

วัยทํางาน  57.4 64.4 65.5 65.7 65.9 65.3 

วัยสูงอายุ  5.7 8.2 9.3 9.4 9.6 14.7 

จํานวนปทีแ่ตกตาง  12 23 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2561) 

 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก็เชนเดียวกัน เปนสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่จะตองเขาสู

การแขงขันอยางหลีกเล่ียงไมไดตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  เม่ือดูขอมูลของผูสมัครเขาศึกษาตอพบวา           

ในปการศึกษา 2558 มีจํานวน 2,914 คน  ปการศึกษา 2559  มีจํานวน 2,477 คน และปการศึกษา 2560 มีจํานวน 2,131 คน 

(สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560) ซ่ึงทั้งหมดเปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จะ

เห็นไดวามีอัตราการสมัครเขาเรียนลดลง 

 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยซ่ึงเปนอาจารยที่อยูในคณะแหงน้ีจึงสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ซ่ึงประโยชนที่ไดจะนํามาใชในการ

กําหนดทิศทาง ตลอดจนกําหนดกลยุทธในการรับสมัครนักศึกษาของคณะฯ ตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและระดับของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ 
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2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

1.  ปจจัยดานชื่อเสียงและคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะ

วิทยาการจัดการ 

2.  ปจจัยดานอิทธิพลการจูงใจสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

3.  ปจจัยดานคาใชจายในการศึกษาสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

4. ปจจัยดานทําเลที่ตั้งสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

5.  ปจจัยดานบุคลากรสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

6.  ปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

7.  ปจจัยดานกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 
 

4. กรอบแนวคิด 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของนํามาซ่ึงกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของ สรุปไดดังน้ี 

5.1  แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค รูปแบบการตัดสินใจของผูบริโภค เปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการพิจารณาที่

จะตองใชในการตัดสินใจของ Schiffman and Kanuk (2007, pp. 512–529) และ Blackwell, Miniard, and Engel 

(2001) 

5.2  โมเดลของพฤติกรรมผูบริโภค ของ Hawkins et al. (2007) 

5.3  แนวคิดการจัดการสภาพแวดลอมทางการศึกษาของ Astin (1968) 

5.4  งานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี 

ดานชื่อเสียงและคุณภาพ 

ดานอิทธิพลการจูงใจ 

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการ
จัดการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ดานคาใชจายในการศึกษา 

ดานทําเลที่ตั้ง 

ดานกายภาพ 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ดานบุคลากร 
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พิมพพร ธรรมวิหารคุณ (2552, หนา 90) ไดศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร

บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวาปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาบัญช ีคือ 

ครูอาจารย ที่ทําหนาที่สอนมีความรูความสามารถทางวิชาการสูง มีความสามารถในการถายถอดความรูอยางด ี

ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนที่มีผล

การเรียนดี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานภาพลักษณ ดานหลักสูตร และเหตุผลสวนบุคคล 

อัปสร บุบผา (2555, หนา 60) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล ตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัยทางดานบุคคล ไดแก อาจารยมีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาที่สอนเปนอยางดี และ    

มีคุณภาพ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมากทีสุ่ด 

ธันยากร ชวยทุกขเพื่อน (2558) ศึกษาเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย คือ ปจจัยดานหลักสูตร และปจจัยดานอาจารยผูสอน 

 Cubillo et al. (2006) พบวา ความชอบและความถนัดของตัวนักเรียน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ชื่อเสียง        

ของคณาจารยผูสอน คาเลาเรียน ความเปนที่ยอมรับในวงการตอหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน หรือความคาดหวังวา

เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการและไดเขาทํางานในตําแหนงที่ดี  ลวนแลวแตมีผลตอ     

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษายังมหาวิทยาลัยน้ัน ๆ 

 

6. วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในงานวิจัยครั้งน้ีคือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม จํานวนทั้งส้ิน 1,327 ราย (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560) 

ตัวอยางในงานวิจัยครั้งน้ีคือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม จํานวนทั้งส้ิน 308 ราย คํานวณดวยสูตรของ Yamane (1967) ดวยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ ตามสาขาวิชา 

ขอมูลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนตัวอยางที่เก็บ 

สาขาวิชา จํานวนประชากร จํานวนตัวอยาง 

ธุรกิจศึกษา 71 16 

การจัดการทั่วไป 384 89 

การตลาด 105 24 

การเงินการและการธนาคาร 106 25 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 43 10 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 124 29 

ธุรกิจระหวางประเทศ 91 21 

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 149 35 

การบัญชี 154 36 

นิเทศศาสตร 100 23 

รวม 1327 308 
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6.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยน้ีคือ เครื่องมือที่ใชในการสรางแบบสอบถาม (questionnaire)  ประกอบดวย  

ตัวแปรตนคือปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทั้งส้ิน 7 ดาน ไดแก ดานชื่อเสียงและคุณภาพ ดานอิทธิพลการจูงใจ ดานคาใชจายในการศึกษา ดานทําเลที่ตั้ง ดานบุคลากร 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ดานกายภาพ และตัวแปรตามคือการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการ

จัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

6.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

     ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งน้ี  ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังน้ี 

  6.3.1 นําแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเที่ยงตรง

ของวัตถุประสงค เน้ือหาและภาษาที่ใช หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของคําถามแตละขอของ

แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัยโดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 

  6.3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อม่ัน โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ    

ไปทําการทดสอบกับนักศึกษาคณะอ่ืนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสัมประสิทธ์ิ

อัลฟาของครอนบาค เพื่อดูความเชื่อม่ันวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม โดยคาอัลฟาทั้งฉบับไดเทากับ 0.943 แสดงวา

แบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันอยูในระดับที่ยอมรับได  

 จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 

6.4 วิธีการเก็บขอมูล 

     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม       

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 308 ราย ผานสาขาวิชาที่กลุมตัวอยางสังกัด 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  

 ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560 

6.6 การวิเคราะหขอมูล 

     ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป และใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 6.6.1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และ          

คารอยละ (%)  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 6.6.2 การวิเคราะหขอมูลระดับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 6.6.3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) ดวยวิธี stepwise  แลวนําเสนอ 

ในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 

7. ผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูล ไดผลสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี 

 ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางพบวา  นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 69.80  มีคะแนนเฉล่ียสะสม

ระหวาง 2.00-3.00  คิดเปนรอยละ 75.20 เรียนแผนการเรียนวิทย-คณิต คิดเปนรอยละ 27.90  ศึกษาอยูในสาขาวิชา      



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 751 

การจัดการทั่วไปคิดเปนรอยละ 27.40  อาชีพผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจาง  คิดเปนรอยละ 39.50  มีรายไดเฉล่ียของ

ครอบครัวตอเดือนอยูระหวาง 10,001-20,000  บาท  คิดเปนรอยละ 54.20  มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 68.30   

การเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการโดยวิธีสมัครสอบตรง คิดเปนรอยละ 91.80  สวนใหญทราบขาวสารเก่ียวกับ      

คณะวิทยาการจัดการผานทางเว็บไซตคณะฯ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.60  รองลงมาเปนเฟซบุค (Facebook) คิดเปน   

รอยละ 38.10  จากเพื่อนรุนพี่  คิดเปนรอยละ 37.90  ตามลําดับ  

  ระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอพบวา ดานชื่อเสียงและคุณภาพ

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.21) ดานอิทธิพลการจูงใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.04) ดานคาใชจายในการศึกษา 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =3.92) ดานทําเลที่ตั้งมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.04)  ดานบุคลากรมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก ( X =4.20)  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.22)  และดานกายภาพมีคาเฉล่ีย  

อยูในระดับมาก ( X =4.16)  สวนระดับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏนครปฐม คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.21)   

กอนที่จะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน วามีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ 

(Multicollinearity) หรือไมซ่ึงเปนขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรอิสระและคา VIF 

ดาน ชื่อเสียง

และ

คุณภาพ

คณะ 

อิทธิพล

การจูงใจ 

คาใชจาย

ในการศึกษา 

ทําเลที่ตั้ง บุคลากร กระบวน 

การจัดการ

เรียนการสอน 

กายภาพ 

ชื่อเสียงและคุณภาพ

คณะ 

Pearson 

Correlation 
 

 

.635** 

 

.491** 

 

.508** 

. 

.649** 

 

.642** 

 

.611** 

อิทธิพลการจูงใจ Pearson 

Correlation 
 

  

.551** 

 

.544** 

 

.590** 

 

.575** 

 

.557** 

คาใชจายในการศึกษา Pearson 

Correlation 
 

 
 

 

.643** 

 

.501** 

 

.500** 

 

.502** 

ทําเลที่ตั้ง Pearson 

Correlation 
 

 
  

 

.540** 

 

.503** 

 

.543** 

บุคลากร Pearson 

Correlation 
 

 
   

 

.776** 

 

.702** 

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

Pearson 

Correlation  

 

   

 

 

 

 

 

.702** 

กายภาพ Pearson 

Correlation 
 

 
    

 

VIF  2.254 2.086 1.953 2.031 3.130 3.037 2.465 

 * ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  
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จากตารางที่ 3 พบวา เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 7 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาอยูระหวาง .491-.776 ไมพบวามีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) โดยตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธกันเองไมควรสูงกวา 0.80 ทั้งทางบวกและลบ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ , 2544) นอกจากน้ันดูคา VIF      

ตัวแปรอิสระ ซ่ึงทั้ง 7 ตัวมีคาอยูระหวาง 1.953-3.130 ซ่ึง VIF ไมควรเกิน 5 สรุปเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  จึงทําการอานผลการวิเคราะหการถดถอยพหุดวยวิธี stepwise ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพห ุ

ตัวแปร b Std Error ß t sig 

คาคงที่ (Constant) .518 .137  3.791 .000 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ดานกายภาพ 

ดานชื่อเสียงและคุณภาพ 

ดานบุคลากร 

.208 

.264 

.243 

.164 

.048 

.042 

.041 

.048 

.215 

.278 

.240 

.173 

4.318* 

6.328* 

5.951* 

3.452* 

.000 

.000 

.000 

.001 

R = .789     R Square = .622     Adjusted R Square = .619     Standard Error = .303 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

จากตารางที่ 4 พบวาปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพและ       

ดานบุคลากร สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 4 สมมติฐาน  สวนปจจัยดานอิทธิพลการจูงใจ ดานคาใชจายในการศึกษา ดานทําเลที่ตั้งไม

สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 3 สมมติฐาน   

 ปจจัยดานกระบวนการเรียนการสอน ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพและดานบุคลากรสามารถทํานายการ

ผันแปรของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรอยละ 62.20  โดย

เรียงลําดับ คาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมากไปหานอยตามลําดับดังน้ีคือ  ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพ ดาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และดานบุคลากร  โดยเขียนสมการทํานายการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดังน้ี 

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม = .518 + .208    ) ดาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน) +.264 (ดานกายภาพ)  + .243 (ดานชื่อเสียงและคุณภาพ) + .164 (ดานบุคลากร) 

 

8. อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพและ

ดานบุคลากร สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 4 สมมติฐาน ดังน้ี 

ปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล แสนเมือง (2554)  และธันยากร 

ชวยทุกขเพื่อน (2558)  เน่ืองจากในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงทั้งในสวนของสถาบันการศึกษาและแนวโนมความตองการของ

อาชีพในอนาคต ดังน้ันสถาบันการศึกษาที่มีกระบวนการเรียนการสอนหรือหลักสูตรที่ตอบโจทยเหลาน้ีจะชวยใหการตัดสินใจ

เขาศึกษาตอเพิ่มมากขึ้น 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 753 

ปจจัยดานดานกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทาง เน่ืองจากนักศึกษาที่เขามาเรียนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมไมไดมีฐานะทางเศรษฐกิจมากนัก จึงใหความสําคัญกับสถานที่ตั้งที่การคมนาคมเขาถึงสะดวกเปนปจจัยจูงใจ

ใหเลือกศึกษาตอ สอดคลองกับงานวิจัยของสุนันท สุขสวัสดิ์ (2552, หนา 26) ที่กลาวถึงสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ชวย

สรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีความสุขแกผูเรียนและสรางความประทับใจใหแกผูมาเยือนในโอกาสตาง ๆ 

ปจจัยดานชื่อเสียงและคุณภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล แสนเมือง (2554) และ Cubillo et al. (2006) ซ่ึงใน

ปจจุบัน ชื่อเสียง คุณภาพ และภาพลักษณเปนส่ิงสําคัญที่ชวยใหตัดสินใจศึกษาตอ  โดยเฉพาะเรียนจบแลวมีงานทํา ซ่ึงเปน

ตัวชี้วัดยอย จากตัวเลขภาวะการมีงานทําจากการสํารวจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป  คิดเปนรอยละ 90.57 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม, 2560) สวนในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ  มีจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของ

ธุรกิจภายใน 1 ป  คิดเปนรอยละ 89.01 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2561) จะเห็นไดวาบัณฑิตที่

จบจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอัตราการมีงานทําสูง  และมีคุณภาพตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 

ปจจัยดานดานบุคลากรสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับงานวิจัยของพิมพพร ธรรมวิหารคุณ (2552)  ธันยากร ชวยทุกขเพื่อน 

(2558)  และ Cubillo et al. (2006)  ซ่ึงบุคลากรโดยเฉพาะผูสอนน้ันเปนผูถายทอดความรูผานหลักสูตร ดังน้ันการมี

บุคลากรที่ดียอมสงผลถึงชื่อเสียงของหลักสูตรและสถาบันทําใหสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ 

 

9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังน้ี 

9.1 จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญทราบขาวสารเก่ียวกับคณะวิทยาการจัดการทางเว็บไซตคณะฯ มากที่สุด 

รองลงมาเปนเฟซบุค (Facebook) จากเพื่อนรุนพี่ ตามลําดับ ซ่ึงทางคณะฯ ควรใหความสําคัญกับชองทางออนไลนเพราะใน

ปจจุบัน มีการใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของเทคโนโลยี ประกอบกับพฤติกรรมของเด็กยุคใหมที่ส่ือสารผาน

ชองทางน้ีมากขึ้น ดังน้ันการเขาถึงชองทางออนไลนน้ีจึงมีความสําคัญที่จะชวยใหตัดสินใจศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการจึง

ควรสงขาวสารที่ทันสมัยเปนปจจุบัน รวมถึงการออกแบบหนาเว็บไซต และควรมีเฟซบุค (Facebook) ของคณะนอกเหนือจาก

เว็บไซต  

9.2 จากผลการวิจัยพบวาอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ    

จากมากไปหานอยตามลําดับ ดังน้ี ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดาน

บุคลากร  ดังน้ันทางคณะฯ คณะฯ จึงควรนําปจจัยเหลาน้ีมาใชในการพิจารณาเพื่อกําหนดกลยุทธการรับนักศึกษาตอไป 
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