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บทคัดย่อ
การศกึษาน้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัของการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรขีองนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 

ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ประจ�าปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 

นกัศกึษาทีก่�าลังศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิชัน้ปีที ่1 ของมหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ในภาคตะวนัออก ประจ�าปีการ

ศึกษา 2563 จ�านวน 637 คน โดยผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Google form) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เปรียบเทยีบความแตกต่างด้วย t-test และ f-test โดยก�าหนดค่าระดบันยัส�าคญัทางสถติทิี ่.05 ผลการศกึษา 

พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตามล�าดับ ผลการเปรียบเทียบปัจจัยของ

การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 1) นักศึกษาที่มี

เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน

ภาคตะวันออกด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 2) นักศึกษาที่จบการศึกษาจากภูมิภาคที่แตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อปัจจัยของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 

ในด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกของ

มหาวทิยาลยัแตกต่างกนั 3) นกัศึกษาทีส่มคัรผ่านระบบการคดัเลอืก TCAS รอบทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจัย

ของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกในทุกด้านแตกต่างกัน 

นอกจากนีผ้ลการศกึษาช่องทางการรบัรูข้้อมลูของมหาวทิยาลยั จ�าแนกตามระบบการคดัเลอืก TCAS พบว่า นกัศกึษา

ทีส่มคัรเข้าศกึษาผ่านระบบ TCAS ทกุรอบ รบัรูข้้อมลูของมหาวทิยาลยัจากช่องทางสงัคมออนไลน์ต่างๆ เช่น กลุม่ใน 
1อาจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาสัยบูรพา
2รองศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Facebook Twitter Instagram มากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาอันดับ 2 ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook ของคณะ/

มหาวิทยาลัย และอันดับ 3 ได้แก่ เว็บไซต์แนะแนวการศึกษาต่อ

ค�าส�าคัญ: การตัดสินใจศึกษาต่อ ปริญญาตรี นักศึกษา มหาวิทยาลัย

Abstract
This research aimed at studying on factors affecting decision making on pursuing a Bachelor’s 

Degree of 1st year students in a university in eastern region in the academic year 2020. The sample 

group was composed of 637 first year students in regular program of a university in eastern region 

in the academic year 2020. The researcher applied multistage sampling to establish a sample group. 

The research tools included online questionnaires (Google form). The statistical methods applied 

in this research comprised frequency, percentage, mean, and standard deviation. The researcher 

compared the difference by using t-test and f-test and determined a statistical significance at .05. 

The findings revealed that the factor having the highest average score was the environment of the 

university, followed by facilities in the university, curricula, and image of the university.  Comparing 

difference of factors affecting decision making on pursuing a Bachelor’s Degree of 1st year students 

based on personal information, it was found that 1)  the sample group with different gender had 

different opinion on factors related to university image that affected their decision making on pursuing 

a Bachelor’s degree in a university in eastern region; 2) the students graduating from different 

region had different opinion on factors related to university image, environment and facilities that 

affected their decision making on pursuing a Bachelor’s degree in a university in eastern region; 

and 3) the students from different TCAS rounds had different opinion on pursuing a Bachelor’s 

degree in a university in eastern region in every aspect. Furthermore, the finding suggested that 

the perception channels of information on the university of all students applying through TCAS 

were online social network such as facebook, twitter, and instagram (1st rank), followed by website 

and facebook page of the faculty/ university (2nd rank), and academic guidance websites (3rd rank).

Keywords: Decision making on pursuing a study, Bachelor’s degree, Undergraduates, University

บทน�า
บทบาทของการอุดมศึกษามีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยแีละการพฒันาความรูส้มยัใหม่ เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศต่างๆ ในโลก ซึง่จาก

งานวิจัยขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation: 

OECD) พบว่า เมือ่ทัว่โลกก้าวเข้าสูย่คุโลกาภวิตัน์ การแข่งขนัทางเศรษฐกจิและสงัคมมบีทบาทสงูต่อการเปลีย่นแปลง
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ของโลกในปัจจุบัน เช่น การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง ได้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของประชากรอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้นการศึกษา 

จึงมีบทบาทส�าคัญต่อความท้าทายที่เกิดขึ้น ซึ่งการขยายขอบเขตและความส�าคัญของการศึกษาจากการศึกษา

ขั้นพื้นฐานสู่การอุดมศึกษาเป็นประเด็นส�าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของการพัฒนาประเทศ ส่งผล

ให้การพัฒนาการอุดมศึกษามีความต่อเนื่องและยั่งยืน (OECD, 2008) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุดมศึกษามีบทบาท

หลกัในการพัฒนาความรูข้ัน้สงู ทักษะ และศกัยภาพของทรัพยากรมนษุย์เพราะจะท�าให้เกดิอตัราการจ้างงานท่ีสงูข้ึน 

รายได้ที่มากข้ึนและความก้าวหน้าที่เร็วขึ้น เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศอย่างก้าวกระโดด 

(OECD, 2015) นอกจากน้ีการอดุมศึกษายงัมบีทบาทส�าคัญคอื การน�าความรูแ้ละทกัษะต่างๆ ไปใช้เพือ่สร้างนวตักรรม

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน และยกระดับคุณภาพ

ของแรงงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วย (OECD, 2018) ดังนั้นการอุดมศึกษา จึงมี

ความส�าคัญในการส่งเสริมความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาท้องถิน่และขบัเคลือ่นการพฒันาสงัคม จากความส�าคญัของการอดุมศกึษาทีม่ผีลต่อการพฒันาประเทศ ท�าให้

สถาบันการศึกษาทั่วโลกต่างออกมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนเกิดการแข่งขันทางการตลาดในระดับ

อุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง

อย่างไรก็ตามการอุดมศึกษาในบริบทของประเทศไทยการอุดมศึกษาถือเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาและ

ยกระดับการแข่งขันขีดความสามารถระหว่างประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งประเทศไทยจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม 

แต่ในยุคปัจจุบัน อุดมศึกษาในประเทศไทยได้พบกับการแข่งขันระหว่างสถาบัน เนื่องจาก (1) โครงสร้างประชากร

ลดลง ท�าให้อตัราการเข้าเรียนลดลงอย่างตอ่เนือ่ง (2) ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในฐานะทางเศรษฐกจิของนักเรยีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ (3) ค่านิยมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนลดลง ท�าให้จ�านวน

นักศึกษาในแต่ละสถาบันลดลงอย่างต่อเน่ือง และส่งผลต่อความมั่นคงในสถาบันการอุดมศึกษาในประเทศไทย 

(ศรุดา ชัยสุวรรณ, เสน่ห์ สีตลารมณ์ และ วีรจักร แสงวงศ์, 2563)

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก จากการพัฒนาเชิงพื้นท่ีท่ีต่อยอดความส�าเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณ

ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งด�าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีท่ีผ่านมา ในจังหวัดชลบุรี ระยอง 

และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษที่รัฐบาลก�าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา โดยจะมีความต้องการแรงงานในอีก 

5 ปีข้างหน้ากว่า 475,000 คน จากการศึกษาความต้องการบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่า 

ภายใน 5 ปี บรษิทัในพ้ืนทีต้่องการบคุลากรครอบคลมุทกุระดบัการศกึษาตัง้แต่อาชวีศกึษาจนถงึปรญิญาเอกโดยแบ่ง

เป็นความต้องการระดับอาชีวศึกษา 253,000 คน ปริญญาตรี 212,000 คน ปริญญาโทและปริญญาเอก 8,600 คน 

มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีท�าเลที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก จึงได้เตรียมการพัฒนานักศึกษาไปสู่ 

EEC ในอนาคต มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย EEC  ประสานงานสร้างบุคลากรและปรับโครงสร้างการ

ศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ (ผู้จัดการออนไลน์, 2562) ท�าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุง

คุณภาพทางการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก การพัฒนาคุณภาพของการอุดมศึกษาจึงต้องตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 89
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก  เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประกอบการพิจารณาในการก�าหนดนโยบาย

ทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสอดรับกับความต้องการของนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแห่ง

หนึ่งในภาคตะวันออก

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยของการตัดสนิใจศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรขีองนกัศกึษาช้ันปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลยั

แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก จ�าแนกตามเพศ ภูมิภาค และระบบการคัดเลือก TCAS

3. เพือ่ศึกษาช่องทางการรับรูข้้อมูลของมหาวทิยาลยัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรช้ัีนปีท่ี 1 ของมหาวทิยาลยั

แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. มหาวิทยาลัยได้ทราบปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

2. มหาวิทยาลยัสามารถน�าข้อมลูปัจจัยของการตดัสนิใจศกึษาต่อไปพฒันาหลกัสตูร และด้านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา

3. มหาวิทยาลัยสามารถน�าข้อมูลช่องทางการรับรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาและวางแผนด้านการ

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

สมมติฐานการวิจัย	
ผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกเข้าศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษากบัมหาวิทยาลยัแห่งหนึง่ในภาคตะวนัออกทีม่ปัีจจยั

ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
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3. เพ่ือศึกษาชองทางการรับรูขอมูลของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในภาคตะวันออก  

ประโยชนที่ไดรับ 
1. มหาวิทยาลัยไดทราบปจจัยของการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 1 
2. มหาวิทยาลัยสามารถนําขอมูลปจจัยของการตัดสินใจศึกษาตอไปพัฒนาหลักสูตร และดานอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของใหตรงตามความตองการของนักศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยสามารถนําขอมูลชองทางการรับรูขอมูลของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาและวางแผนดานการ

ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยตอไป 

สมมติฐานการวิจัย  
 ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในภาคตะวันออกที่มี
ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีปจจัยของการตัดสินใจศึกษาตอในมหาวิทยาลัยแตกตางกัน 
 

 
 

 

 
 

 

     ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงใน
ภาคตะวันออก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2563 จํานวน 5,587 คน และกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในภาค
ตะวันออก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2563 จํานวน 637 คน โดยใชการสุมแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เริ่มตนจากการสุมแบบแบงช้ันโดยใชกลุมสาขาเปนเกณฑในการแบงช้ัน 
(Stratified Random Sampling) และใชการสุมแบบตามสะดวกเพ่ือใหไดจํานวนกลุมตัวอยางตามสัดสวนของ
ขนาดกลุมตัวอยาง (Convenience Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด (Close End Question) และปลายเปด (Open End Question) สวนที่ 2 
ปจจัยของการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรขีองนักศึกษา เปนคําถามปลายปด (Close End Question) แบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ แบงเปน 5 ดาน ดังน้ี 1) ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย  
2) ดานหลักสูตร 3) ดานสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย และ  
5) ดานการเขาถึงการประชาสัมพันธ 
 3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสราง
เปนแบบสอบถาม และเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. ภูมิภาค 
3. ระบบการคดัเลือก TCAS 

4. การรับรูขอมูลของมหาวิทยาลัย 
 

ปจจัยของการตัดสินใจศึกษาตอระดับปรญิญาตร ี

1. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

2. ดานหลักสูตร 

3. ดานสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ในภาคตะวันออก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 5,587 คน และ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาค

ตะวันออก ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 637 คน โดยใช้การสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เริ่มต้นจากการสุ่มแบบแบ่งช้ันโดยใช้กลุ่มสาขาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งช้ัน 

(Stratified Random Sampling) และใช้การสุม่แบบตามสะดวกเพือ่ให้ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่างตามสดัส่วนของขนาด

กลุ่มตัวอย่าง (Convenience Sampling)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นค�าถามปลายปิด (Close End Question) และปลายเปิด (Open End Question) ส่วนที่ 2 

ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา เป็นค�าถามปลายปิด (Close End Question) แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2) ด้านหลกัสตูร 3) ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยั 4) ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกของมหาวทิยาลยั และ 

5) ด้านการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์

3. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืในการวจัิย ผูว้จิยัได้น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาค้นคว้ามาสร้าง

เป็นแบบสอบถาม และเสนอให้ผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) 

โดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับจุดประสงค์ (IOC) ผลการวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 หลังจากนั้นจึงน�าแบบสอบถามไป Try 

out จ�านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha coefficient) ได้ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.93 ซึง่สอดคล้องกบัเกณฑ์

ที่ก�าหนดว่าค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคควรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) แสดงว่า 

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

4. วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สมัครที่ผ่านการ

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยจากระบบ TCAS63 จ�านวน 637 คน โดยผู้วิจัยประสานขอ

ความร่วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล และจัดส่งลิงค์แบบสอบถามให้กับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย 

(x) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และระดบั

ความคดิเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัของการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรีของนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 

และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Sample t-Test และ F-test: Analysis of Variance (ANOVA) 

เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 91
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ผลการวิจัย
1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบคุคลของของผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกและยนืยนัสทิธเิข้าศกึษาต่อระดบั

อุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกผ่านระบบ TCAS63 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

79.1 จบการศึกษาจากโรงเรียนในภาคตะวนัออก คิดเป็นร้อยละ 44.1 สมคัรเข้าศกึษาผ่านระบบ TCAS รอบ 4 คดิเป็น

ร้อยละ 34.5 และส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยจากช่องทางดังนี้ อันดับ 1 สังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น  

กลุ่มใน Facebook, Twitter, Instagram คิดเป็นร้อยละ 14.6 อันดับ 2 เว็บไซต์, Facebook ของคณะหรือ

มหาวทิยาลยั คดิเป็นร้อยละ 13.6 อนัดับ 3 เวบ็ไซต์แนะแนวการศกึษาต่อ คดิเป็นร้อยละ 12.5 และอนัดบั 4 ผูป้กครอง 

ญาติพี่น้องแนะน�าให้เลือกเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.3

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (n=637)

ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี X SD ระดับ อันดับ

ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3.89 0.57 มาก 4

ด้านหลักสูตร 3.90 0.54 มาก 3

ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 4.19 0.60 มาก 1

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 4.04 0.60 มาก 2

จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร 

ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

อันดับ 1 ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

คือ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการเรียนรู้ รองลงมาคือ ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด คือ สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสะดวกต่อการเดินทาง

อันดับ 2 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

คือ การมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ เช่น ส�านักคอมพิวเตอร์ หอสมุด หอพัก 

สถานที่ออกก�าลังกาย ระบบความปลอดภัย รถบริการรับส่งในมหาวิทยาลัย โรงอาหาร ธนาคาร เป็นต้น รองลงมา

คือ การมีสวัสดิการและบริการส�าหรับนักศึกษา เช่น ประกันอุบัติเหตุ, ทุน กยศ. ระบบดูแลนักศึกษา การแนะแนว

และจัดหางาน, การมีทุนสนับสนุนทางการศึกษาที่หลากหลาย เช่น ทุนของมหาวิทยาลัย ทุนของคณะ และแหล่ง

ทุนอื่นๆ, การมีส่ือและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด คือ การมีบริการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัยที่มีความสะดวกครบครัน อันดับ 3 ด้านหลักสูตร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
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สูงสุด คือ รายวิชามีความหลากหลาย สามารถน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ รองลงมาคือ หลักสูตรที่เลือกตรงกับ

ความต้องการของนักศึกษา เกณฑ์ในการรับนักศึกษาเหมาะสมกับความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา นักศึกษา

มีความเช่ือมั่นว่า จะมีงานรองรับหลังจากส�าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จ�านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาท�าให้เกิด

ความเชื่อมั่นในการแข่งขัน และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด คือ ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรมีความเหมาะสม อันดับ 4 ด้าน

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของคณาจารย์ 

รองลงมาคือ ขนาดของมหาวิทยาลัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาและชื่อเสียงของ

ศิษย์เก่า และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุดคือ ความเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่

3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังตารางที่ 2-11

ตารางที่ 2 ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก จ�าแนกตาม

เพศ

ปัจจัยของการตัดสินใจ 
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

เพศชาย (n=133) เพศหญิง (n=504)
t

Sig.
(2-tailed)X SD X SD

ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.00 0.63 3.86 0.55 2.531* 0.012

ด้านหลักสูตร 3.94 0.57 3.89 0.53 0.931 0.352

ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 4.14 0.66 4.20 0.58 -1.169 0.243

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 4.05 0.65 4.04 0.59 0.205 0.838

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศชายให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมากกว่า

นักศึกษาเพศหญิง 

ตารางที่ 3 ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก จ�าแนก

ตามภูมิภาคที่จบการศึกษา

ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี F Sig.

ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 12.474* 0.000

ด้านหลักสูตร 1.872 0.155

ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 11.372* 0.000

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 6.049* 0.002

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางท่ี 3 พบว่า นักศึกษาที่จบการศึกษาจากภูมิภาคท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยของการ

ตัดสินใจเลอืกศกึษาต่อระดับปรญิญาตรีทีม่หาวทิยาลยัแห่งหนึง่ในภาคตะวนัออก ในด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
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ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท�าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ดังตารางที่ 4-6 

ตารางที่ 4 ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 

ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ�าแนกตามภูมิภาคที่จบการศึกษา

ภูมิภาคที่จบการศึกษา X
ภาคตะวันออก กรุงเทพและปริมณฑล ภาคอื่นๆ

3.99 3.70 3.87

ภาคตะวันออก 3.99 - 0.290* 0.115*

กรุงเทพและปริมณฑล 3.70 - -0.175*

ภาคอื่นๆ 3.87 -

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที ่4 พบว่า นกัศกึษาทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาจากภาคตะวนัออกให้ความส�าคญักบัปัจจยั

ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมากกว่านกัศึกษาทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล และ

ภาคอื่นๆ ในขณะที่นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลให้ความส�าคัญกับปัจจัย

ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยน้อยกว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากภาคอื่นๆ 

ตารางที่ 5 ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 

ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย จ�าแนกตามภูมิภาคที่จบการศึกษา

ภูมิภาคที่จบการศึกษา X
ภาคตะวันออก กรุงเทพและปริมณฑล ภาคอื่นๆ

4.30 4.01 4.17

ภาคตะวันออก 4.30 - 0.289* 0.126*

กรุงเทพและปริมณฑล 4.01 - -0.163*

ภาคอื่นๆ 4.17 -

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที ่5 พบว่า นกัศกึษาทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาจากภาคตะวนัออกให้ความส�าคญักบัปัจจยั

ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยัมากกว่านกัศกึษาทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพและปรมิณฑลฺ 

และภาคอ่ืนๆ ในขณะทีนั่กศึกษาทีจ่บการศึกษาระดับมัธยมศกึษาในเขตกรงุเทพและปรมิณฑลให้ความส�าคัญกับปัจจยั

ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยน้อยกว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากภาคอื่นๆ 
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ตารางที่ 6 ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย จ�าแนกตามภูมิภาคที่จบการศึกษา

ภูมิภาคที่จบการศึกษา X
ภาคตะวันออก กรุงเทพและปริมณฑล ภาคอื่นๆ

4.11 3.89 4.05

ภาคตะวันออก 4.11 - 0.216*

กรุงเทพและปริมณฑล 3.89 - -0.156*

ภาคอื่นๆ 4.05 -

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที ่6 พบว่า นกัศกึษาทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาจากภาคตะวนัออกให้ความส�าคญักบัปัจจยั

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยมากกว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล ในขณะที่นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลให้ความส�าคัญกับปัจจัย

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยน้อยกว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากภาคอื่นๆ  

ตารางที่ 7 ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก จ�าแนกตาม

ระบบการคัดเลือก TCAS

ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี F Sig.

ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 11.292* 0.000

ด้านหลักสูตร 5.682* 0.000

ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 6.585* 0.000

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 6.048* 0.000

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษาที่สมัครผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ในด้านภาพลักษณ์

ของมหาวทิยาลยั ด้านหลกัสตูร ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยั และด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกของมหาวทิยาลยั 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท�าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ดังตารางที่ 

8-11
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ตารางที่ 8 ปัจจัยของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย จ�าแนกตามระบบการคัดเลือก TCAS

ระบบการคัดเลือก 
TCAS

X
TCAS รอบ1 TCAS รอบ2 TCAS รอบ3 TCAS รอบ4 TCAS รอบ5

4.14 3.93 3.79 3.77 3.97

TCAS รอบ 1 4.14 - 0.209* 0.354* 0.374*

TCAS รอบ 2 3.93 - 0.164*

TCAS รอบ 3 3.79 -

TCAS รอบ 4 3.77 -

TCAS รอบ 5 3.97 -

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษาที่สมัครผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบ 1 ให้ความส�าคัญกับปัจจัย 

ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมากกว่านักศึกษาที่สมัครผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบ 2, รอบ 3, รอบ 4 

และนักศกึษาทีส่มคัรผ่านระบบการคดัเลอืก TCAS รอบ 2 ให้ความส�าคญักบัปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

มากกว่านักศึกษาที่สมัครผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบ 4

ตารางที่ 9 ปัจจัยของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านหลักสูตร จ�าแนกตาม

ระบบการคัดเลือก TCAS

ระบบการคัดเลือก 
TCAS

X
TCAS รอบ1 TCAS รอบ2 TCAS รอบ3 TCAS รอบ4 TCAS รอบ5

4.09 3.87 3.86 3.84 3.83

TCAS รอบ 1 4.09 - 0.226* 0.237* 0.252* 0.259*

TCAS รอบ 2 3.87 -

TCAS รอบ 3 3.86 -

TCAS รอบ 4 3.84 -

TCAS รอบ 5 3.83 -

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 9 พบว่า นักศึกษาที่สมัครผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบ1 ให้ความส�าคัญกับปัจจัย 

ด้านหลักสูตร มากกว่านักศึกษาที่สมัครผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบ 2, รอบ 3, รอบ 4 และรอบ 5
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ตารางที่ 10 ปัจจัยของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านสภาพแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัย จ�าแนกตามระบบการคัดเลือก TCAS

ระบบการคัดเลือก 
TCAS

X
TCAS รอบ1 TCAS รอบ2 TCAS รอบ3 TCAS รอบ4 TCAS รอบ5

4.42 4.17 4.12 4.11 4.17

TCAS รอบ 1 4.42 - 0.243* 0.295* 0.305* 0.244*

TCAS รอบ 2 4.17 -

TCAS รอบ 3 4.12 -

TCAS รอบ 4 4.11 -

TCAS รอบ 5 4.17 -

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 10 พบว่า นักศึกษาที่สมัครผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบ 1 ให้ความส�าคัญกับปัจจัย 

ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมากกว่านักศึกษาท่ีสมัครผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบ 2, รอบ 3, 

รอบ 4 และรอบ 5

ตารางที่ 11 ปัจจัยของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยบูรพา 

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย จ�าแนกตามระบบการคัดเลือก TCAS

ระบบการคัดเลือก 
TCAS

X
TCAS รอบ1 TCAS รอบ2 TCAS รอบ3 TCAS รอบ4 TCAS รอบ5

4.42 4.17 4.12 4.11 4.17

TCAS รอบ 1 4.24 - 0.167* 0.214* 0.318*

TCAS รอบ 2 4.07 -

TCAS รอบ 3 4.02 -

TCAS รอบ 4 3.92 -

TCAS รอบ 5 4.03 -

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 11 พบว่า นักศึกษาที่สมัครผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบ 1 ให้ความส�าคัญกับปัจจัย

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยมากกว่านักศึกษาที่สมัครผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบ 2, รอบ 3, 

รอบ 4

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ดังตารางที่ 12

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 97
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ตารางที่ 12 การรับรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย จ�าแนกตามระบบการคัดเลือก TCAS

ระบบ
การคัด
เลือก

การรับรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย

รวม

ผู้ป
กค

รอ
ง 

ญ
าต

ิพ
ี่น้อ

ง

เพ
ื่อน

ๆ 
รุ่น

พ
ี่

คร
ู

สื่อ
สิ่ง

พ
ิมพ

์ต่า
งๆ

กิจ
กร

รม
 O

pe
n 

Ho
us

e

กา
รแ

นะ
แน

วข
อง

โร
งเ

รีย
น

มห
าว

ิทย
าล

ัยเ
ข้า

ไป
แน

ะแ
นว

เว
็บไ

ซต
์แน

ะแ
นว

เว
็บไ

ซต
์, F

ac
eb

oo
k

คณ
ะ/

มห
าว

ิทย
าล

ัย

สัง
คม

ออ
นไ

ลน
์ต่า

งๆ

ไม
่ตอ

บ

TCAS1 86 90 78 61 58 89 72 107 113 115 5 137

26.1% 28.9% 33.1% 25.6% 30.5% 31.7% 28.6% 26.6% 25.9% 24.4% 7.1%

TCAS 2 44 39 32 39 28 41 40 57 58 64 9 79

13.3% 12.5% 13.6% 16.4% 14.7% 14.6% 15.9% 14.1% 13.3% 13.6% 12.9%

TCAS 3 80 64 45 57 36 58 52 92 104 117 21 167

24.2% 20.6% 19.1% 23.9% 18.9% 20.6% 20.6% 22.8% 23.8% 24.8% 30.0%

TCAS 4 103 98 70 69 59 83 75 127 140 153 28 220

31.2% 31.5% 29.7% 29.0% 31.1% 29.5% 29.8% 31.5% 32.0% 32.5% 40.0%

TCAS 5 17 20 11 12 9 10 13 20 22 22 7 34

5.2% 6.4% 4.7% 5.0% 4.7% 3.6% 5.2% 5.0% 5.0% 4.7% 10.0%

รวม 330 311 236 238 190 281 252 403 437 471 70 637

จากตารางที่ 12 พบว่า นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ทุกรอบ รับรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย

จากช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น กลุ่มใน Facebook Twitter Instagram มากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมา

อันดับ 2 คือ เว็บไซต์ Facebook ของคณะ/ มหาวิทยาลัย และอันดับ 3 ได้แก่ เว็บไซต์แนะแนวการศึกษาต่อใน

ขณะที่อันดับ 4 ข้อมูลมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยระหว่าง นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบ 2, 

รอบ 3, รอบ 4 ที่รับรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจากผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง และนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบ 

TCAS รอบ 1, รอบ 5 ซึ่งรับรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจากเพื่อน หรือรุ่นพี่

การวิจัย
สถาบนัอดุมศึกษาในภาคตะวนัออกมบีทบาทส�าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ตอบโจทย์ประเทศไทย 

4.0 และ การเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จากส�ารวจความคิดเห็นปัจจัยของการตัดสินใจศึกษา

ต่อระดบัปรญิญาตรขีองนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ของมหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ในภาคตะวนัออก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นนักศึกษาเพศหญิง สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และผลการ
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วิจัยของ ดลฤดี สุวรรณคีรี (2550) ศึกษาปัจจัยที่ม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน

มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่6 ทัว่ประเทศ พบว่า นกัเรยีนหญงิมกีารตดัสนิใจเรยีนต่อในระดบัอดุมศกึษามากกว่านกัเรยีนชาย 

นกัศกึษาสมัครเข้าศกึษาผ่านระบบ TCAS 4 เป็นส่วนมาก ซึง่เป็นนกัศกึษาท่ีมาจากหลากหลายพืน้ท่ี สะท้อนให้เหน็ว่า 

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ 

เมือ่พจิารณาจากปัจจัยทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ หลกัสตูร สภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยั และ

สิง่อ�านวยความสะดวกของมหาวทิยาลยั พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยั เป็นปัจจัยของการตัดสนิใจเลอืก

เข้าศึกษาต่อของนักศึกษามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.19 (SD=0.60) เพราะมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นมหาวิทยาลัยหลักในพื้นที่ EEC (Eastern Economics Corridor) ท�าให้มีความสะดวกใน

การคมนาคม รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสิง่อ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลยั มค่ีาเฉลีย่ 4.04 (SD=0.60) โดยนกัศกึษา

มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ เช่น ส�านักคอมพิวเตอร์ 

หอสมุด หอพัก สถานที่ออกก�าลังกาย ระบบความปลอดภัย รถบริการรับส่งในมหาวิทยาลัย เป็นต้น มหาวิทยาลัย 

มสีวสัดกิารและบริการส�าหรบันกัศึกษา รวมถงึทนุการศึกษา ซึง่ตรงกบังานวจิยัของ รจเรข สายค�า และ วฒันา พดัเกตุ 

(2560) ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า สภาพแวดล้อมของสถาบันและค่าธรรมเนียมการศึกษา แหล่งเงินทุน และค่าใช้จ่าย

ทางการศึกษามีผลมากที่สุด รองลงมาคือ สิ่งอ�านวยความสะดวกในสถาบัน เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น 

ในด้านหลักสูตรและการสอน มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย 3.90 (SD=0.54) นักศึกษาให้

เหตุผลว่า มหาวทิยาลยัมีความหลากหลายของสาขาวิชาสามารถน�าไปประกอบอาชีพได้ และตรงกับความต้องการของ

นกัศกึษา แต่เรือ่งของค่าใช้จ่ายของหลกัสตูรตลอดหลกัสตูรมเีหมาะสมน้อยทีส่ดุ ในขณะทีด้่านภาพลกัษณ์มค่ีาเฉลีย่ 

3.89 (SD=0.57) นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่ามหาวิทยาลัย มีคุณภาพอาจารย์อยู่ในระดับดี และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง

ในภูมิภาคตะวันออก ซึ่งสอดคล้องกับ ธันยากร ช่วยเพื่อนทุกข์ (2557) และ สมศรี เพชรโชติ (2560) ที่เสนอว่า 

การทีม่หาวิทยาลยัมภีาพลกัษณ์ทีดี่ มชีือ่เสยีง และมกีารบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยัอย่างเป็นระบบ และหลกัสตูร

มีเนื้อหาที่เป็นฐานในการประกอบอาชีพ สามารถประยุกต์เนื้อหาให้เข้ากับสภาวะสังคม และการประกอบอาชีพ 

อีกทั้งเมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ สอดคล้องกับโมเดลส่วนประสมทางการตลาดใน

บริบททางการศึกษา (Marketing mix model) ของ Kotler and Fox (1995 อ้างถึงใน Filip, A., 2012) ที่กล่าวว่า 

เครื่องมือทางการตลาดที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาด

แรงาน 2. ค่าเทอมและการให้ทุนการศึกษา 3. สถานที่ตั้งและระบบการจัดการเรียนการสอน 4. การโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย 5. กระบวนการต่างๆ เช่น การลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอน การจัด

กิจกรรมระบบการประเมิน เป็นต้น 6. สิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สื่อ

และอปุกรณ์การเรียน รวมถงึสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยั 7. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

จากการเปรียบเทียบปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของ

มหาวทิยาลัยแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก จ�าแนกตามภมูภิาค พบว่า นกัศึกษาทีจ่บการศกึษาจากภมิูภาคทีแ่ตกต่างกนั 

มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวกของมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ

มธัยมศกึษาจากภาคตะวนัออกให้ความส�าคญักบัปัจจัยทัง้สามด้านมากกว่านกัศกึษาทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 99
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จากภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออก ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) ประกอบกบัสถานทีต้ั่งของมหาวทิยาลยัอยูใ่กล้กับภมูลิ�าเนาของนักศกึษา ท�าให้นกัศกึษาส่วนใหญ่ที่ 

จบการศกึษาในภาคตะวนัออกตัดสนิใจเลอืกศกึษาต่อกบัมหาวทิยาลยัแห่งนี ้สอดคล้องกบังานวจิยัของ Hooley and 

Lynch (1981) และ Maniu (2014) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พบว่า ที่ตั้ง

ของมหาวิทยาลัยและระยะทางจากบ้านและครอบครัวเป็นปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

การที่นักศึกษาในภาคตะวันออกให้ความส�าคัญกับทุกด้านมากกว่านักศึกษาที่มาจากภาคอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความ

ต้ังใจที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ความมุ่งมั่นดังกล่าวมีปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านสภาพ

แวดล้อมของมหาวิทยาลัย ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย และระยะทางระหว่างภูมิล�าเนาของตนเอง

กับสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ

ในส่วนของการเปรียบเทียบปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก จ�าแนกตามระบบการคัดเลือก TCAS พบว่า นักศึกษาที่สมัครผ่านระบบ

การคัดเลือก TCAS รอบที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร ด้าน

สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติทีร่ะดบั .05 โดยนักศกึษาทีส่มคัรผ่านระบบการคดัเลอืก TCAS รอบ 1 ให้ความส�าคญักับปัจจยัทัง้สีด้่านมากกว่า

นักศึกษาที่สมัครผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบ 2, รอบ 3, รอบ 4 และรอบ 5 ทั้งนี้เพราะระบบการคัดเลือก 

TCAS รอบ 1 ซึ่งคัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษารอบแรกของปี นักศึกษาที่มีความตั้งใจจะศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยจึงเลือกท่ีจะสมัครเข้าศึกษาต่อกับ

มหาวิทยาลัยในรอบนี้ จึงท�าให้นักศึกษาที่สมัครผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบ 1 ให้ความส�าคัญกับปัจจัยทั้งสี่

ด้านมากกว่านักศึกษาที่สมัครผ่านระบบการคัดเลือกในรอบอื่นๆ สอดคล้องกับ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, มัทนา บัวศรี, 

เปาซี วานอง และ Panyasack Sengonkeo (2563) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และ

ด้านการบริหารจัดการ 

ในขณะที่ด้านการรับรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามีการรับรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจาก

สังคมออนไลน์ต่างๆ มากที่สุด แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อออนไลน์กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประกอบ

กับมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดวางแนวทางการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายได้อย่างประสบความส�าเร็จ ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook, Twitter, 

Instagram อีกทั้งทางเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยและแต่ละคณะ เพราะถือได้ว่าสื่อทางช่องทางดังกล่าวสามารถสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shields, A. B., & Peruta, A. 

(2019) ที่ได้ส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในสหรัฐอเมริการะหว่างการใช้และไม่ใช้สื่อออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า 

นักศึกษาเกือบทุกคนใช้สื่อออนไลน์ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะสามารถรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย เพ่ือตัดสินใจว่ามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับความต้องการของตนหรือไม่ 

และเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการขับเคลื่อนการตลาดทางอุดมศึกษาท่ีมีความส�าคัญอย่างมาก ในทางตรงกันข้ามการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น OPEN HOUSE และการเข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อใน
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มหาวทิยาลยั ประกอบกบัการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่สิง่พมิพ์ต่างๆ ส่งผลต่อการตัดสนิใจของนกัศกึษาในการเลอืกเรยีน

ต่อน้อยทีส่ดุ ซึง่ไม่สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ ภัทรสดุา จารธุรีพนัธ์ (2558) ทีร่ะบวุ่า การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนเป็นอันดับต้นๆ เพราะท�าให้ผู้รับสารสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อค้นหาข้อมูลและ

ประเมินก่อนการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล

นอกจากน้ีจากการส�ารวจความคิดเห็นระบบแนะแนวของโรงเรียนยังมีบทบาทน้อยต่อการตัดสินใจของ

นักศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงครูแนะแนวยังทราบข้อมูลเก่ียวกับการรับเข้าศึกษาต่อของ

มหาวิทยาลัยน้อย ท�าให้ไม่สามารถแนะแนวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในขณะทีผ่ลวจิยัของ Zebal, M. A., & Goodwin, 

D. R. (2012) ได้ค้นพบว่า หากมหาวิทยาลัยมีระบบแนะแนวที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ และสร้างประสบการณ์เรียนรู้

ที่ดีจะท�าให้สามารถเพิ่มจ�านวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และส่วนแบ่งทางการตลาดได้

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. การรับนักเรียนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ควรปรับรูปแบบการรับนักเรียนด้วยการเพิ่มท่ีนั่งส�าหรับ

นักเรียนในภาคตะวันออกด้วยรูปแบบของโครงการพิเศษ ที่คัดนักเรียนจากผลการเรียนและความสามารถพิเศษ 

ซึ่งควรจูงใจให้ผู้เรียนเตรียมตัวตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. มหาวทิยาลัยควรปรบัปรงุสภาพแวดล้อมและภมูทัิศน์ภายในมหาวทิยาลยัให้นกัศกึษามคีวามสะดวกสบาย 

และทันสมัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ในส่วนของบริการนักศึกษานั้น 

มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบการดูแลนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งวิธีระบบออนไลน์และระบบให้ค�าปรึกษา 

3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้แต่ละคณะปรับปรุงหลักสูตร ตามนโยบายหลักของการเป็นมหาวิทยาลัย

หลักในพื้นที่ เพื่อสอดรับกับการผลิตตลาดแรงงานสู่พ้ืนที่ EEC รวมถึงส่งเสริมคณาจารย์ทุกคนสร้างนวัตกรรม

การสอนแนวใหม่ เพื่อปลูกฝังทักษะที่จ�าเป็นและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่มีทักษะขั้นสูง

4. มหาวทิยาลยัควรส่งเสรมิการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีองมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะเรือ่งชือ่เสยีงของคณาจารย์ 

ชือ่เสยีงของศษิย์ปัจจบุนัศษิย์เก่า และช่ือเสยีงของมหาวทิยาลยัทัง้ในระดบัภมูภิาค ได้แก่ ภมูภิาคตะวนัออกไปจนถงึ

ในระดับประเทศ 

5. หน่วยบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัควร มบีทบาทในการประสานงานให้ข้อมูลและแนวทางการศกึษา

ต่อแก่ครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกมากกว่าการจัดงาน 

Open House และใช้ช่องทางออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความสูญเปล่าทางการศึกษาและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ควรศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัประกอบกบัการตดัสนิใจเข้าศกึษา

ต่อของนักศึกษา 
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