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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้ง นี้กําหนดวัตถุป ระสงคเ พื่อศึก ษาปจ จัย ที่มี ผ ลตอการตัดสินใจเลือกศึก ษาตอ ของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey
research)โดยใชเทคนิคสุมกลุมประชากร คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ของ 15 สาขาวิชาตางๆในคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ที่กําลังศึกษาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 170 คนและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับการบรรยายขอมูล แบบตัวแปร และใชวิธีการนําเสนอ
ขอมูลในรูปตารางขอมูลประกอบความเรียงพบผลการศึกษาคือปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการดานหลักสูตร
และวัสดุอุปกรณในสถานศึกษาที่มีผลตอเลือกศึกษาตอ พบวาไดใหความสําคัญในเรื่องหลักสูตรที่เปดสอนที่
คุณภาพและมีประโยชนตอการประกอบอาชีพในอนาคต หลักสูตรมีความหลากหลายมีความนาเชื่อถือและ
สรางหลักประกันใหกับบุคคลภายนอก อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาหรือกองทุนเงินใหกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษาเมื่อวิเคราะหจากนักศึกษามีรายไดเฉลี่ยคอนขางนอยจํานวนมากจึงเปนสวนที่สําคัญในการตัดสินใจ
เลือกเขาศึกษาตอ การประชาสัม พันธผานสื่อตางๆ ทั้ง ทางเว็บไซด รวมทั้งมีรุนพี่ ศิษยเ กาหรือคนรู จักให
คําแนะนําขอมูลของสถานศึกษา ดานภูมิทัศนในสถานศึกษาสวยงามที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย จึงเปน
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ
คําสําคัญ: ปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร /
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Abstract
This paper aims to study factor affecting Enrollment Decision in the Faculty of
Humanities and Social Sciences, Rajabhat SuanSunandha University. 170 1st year students
from 15 the faculty’s programs in the first semester of 2015 academic years were selected in
the demographic survey research, then the obtained data was analyzed according to
descriptive statistics i.e. percentage and frequency. Tablewith description was utilized for
presenting the data. In regard to the results, the enrollment decision according to products
and program services and SSRU’s education materials has been emphasized the one having
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the highest average; that is to say, the instructional programs had good quality, were
beneficial to their future occupations, diverse, reliable and established security for the third
party; furthermore, an educational loan fund was the other aspect as, when taking a great
number of students with a low average income into consideration, it was an important
aspect in making decision. The aspects of public relation via several media i.e. websites,
their senior, alumni oracquaintances providing the institution data; good environment
demonstrating its identity were also the factors affecting decision-making in the enrollment.
Keywords: factor affecting enrollment decision / Faculty of Humanities and Social
Sciences / Rajabhat SuanSunandha University
บทนํา
การศึ ก ษาในป จ จุ บัน ถือ วา เป นเครื่ องมือ ที่สํ าคั ญ ในการพัฒ นาความรูแ ละศัก ยภาพเพื่ อใหเ กิ ด
ความกาวหนาตอประเทศชาติ เพราะการศึกษาสงผลตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของ
แตล ะประเทศ การที่มนุษยไดรับการการศึกษาที่เ หมาะสม ก็จ ะสง ผลใหนําไปสูการกาวหนา ในดานตางๆ
ตามมา จะเห็นไดจ ากหลากหลายประเทศที่ ไดใหความสําคัญ กั บ การศึก ษาอยางหลี ก เลี่ยงไมได เพราะ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชนที่ตองพัฒนาควบคูก ันไป ดังนั้นการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสาขาที่
ตองการในระดับอุดมศึกษาจึงเปนสิ่งที่สําคัญ เนื่องจากหากมองถึงสังคมที่มีความตองการคุณภาพบัณฑิตที่มี
ความรูดานวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถและรับผิดชอบตอสังคมได จะสงผลตอการพัฒนาประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนคณะฯที่มีจํานวนนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้นจากยอดจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โดยแยกเปนในแตละสาขาวิชา มีผูที่มอบตัวเขาศึกษาตอที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวนทั้งสิ้น
1,941 คน จากผูสมัครจํานวนทั้งสิ้น 8,547 คน จึงเห็นไดวาทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการ
กําหนดแผนเปาหมายการรับ นัก ศึ ก ษา มีก ลยุ ท ธในการประชาสัม พั นธ ที่ดี หลัก สูตรสาขาวิ ชาที่มี ความ
หลากหลายตามความตองการของนักศึกษา การเตรียมพรอมดานการบริหารจัดการ ความพรอมของบุคลากร
ทรัพยากรที่นํามาใชในการบริหารจัดการศึกษา ดานสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งปจจัยดังกลาว
เปนสวนที่สําคัญในการจูงใจใหนักศึกษาเลือกศึกษาตอคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูวิจัยเห็นวาการศึก ษางานวิจัยนี้ทําใหทราบถึง ปจจัยที่มีผ ลตอการตัดสินใจเลือกศึก ษาตอในคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่ง จะเปนประโยชนในการนําขอมูล จาก
การศึกษาไปปรับกลยุทธการบริหารจัดการใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา เพื่อเปนประโยชนครู
อาจารยในมหาวิทยาลัยจะไดทราบถึงปจจัยและเหตุผลในการเลือกเรียนของนักศึกษา สามารถนําไปวางแผน
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให ไ ด ป ระสิ ท ธิภ าพในการผลิ ตบั ณ ฑิต ที่ มี คุณ ภาพ ออกสู สั ง คมและนํ ามาซึ่ ง ความ
เจริญกาวหนาตอประเทศชาติตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาปจ จั ย ที่ มี ผ ลตอ การตั ด สิ นใจเลือ กศึ ก ษาต อ ของนัก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เนนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจที่จะศึกษาตอในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ตลอดจนศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติที่มีตอหลักสูตร โดยทําการศึกษากลุมประชากร คือ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ของ 15 สาขาวิชาตางๆในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่กําลังศึกษาศึกษาในภาค
เรียนที่ 1/2558 จํานวน 170 คน ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึก ษาถึง ปจจัยที่มี ผลตอการ
ตัดสินใจที่จะศึกษาตอในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบบกําหนดสัดสวน จากกลุมตัวอยาง ที่
เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของภาค
เรียน 1/2558 จํานวน 170 คน ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 มีการออกแบบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลื อกเรียนตอของนักศึก ษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยศึกษาเอกสารตางๆ หนังสือ บทความ
รายงานการวิจัย และวิท ยานิพนธที่เ กี่ยวของกับ ปจ จัยที่สง ผลตอความสําเร็จ ในการปฏิบัติง านรวบรวม
แบบสอบถาม ตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถาม นําไปวิเ คราะหเพื่อหาคาสถิติสําหรับการใช เพื่อ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด มี
วิธีการดําเนินการดังนี้
3.1 ผูวิจัยขอความรวมมือกรอกแบบสอบถาม
3.2 รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหเพื่อหา
คาสถิติสําหรับการใช เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป
4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
4.1 ในสวนเกณฑในการวัดของแบบวัดระดับความพึงพอใจของนัก ศึกษา จะใชวิธีก ารวัดแบบ
มาตราสวนLikert เกณฑในการวัดของแบบวัดสวนที่ 2 จะใชวิธีการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) โดยกําหนดแบบวัดสวนที่ 3 มีการกําหนดระดับมาตราสวน 5 ระดับ ไดแก พึงพอใจมากที่สุดพึงพอใจ
มาก พึงพอใจพึงพอใจนอย และไมพึงพอใจ โดยมีการใหระดับคะแนนหาคาสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
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สถิติ SPSS (Statistical Pack for Social Science) ในการประเมินขอมูลโดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจที่จะศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” ซึ่ง
ในการวิจัยไดสัง เคราะหจากแบบสอบถามที่สมบูร ณจํานวน 170 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึก ษาปจจัย
ทางดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ซึ่งผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาไวดังนี้
ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการดานหลักสูตร และวัสดุอุปกรณในสถานศึกษาที่มีผลตอเลือกศึกษาตอ
พบวาไดใหความสําคัญในสวนของรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักสูตรที่เปดสอนทีคุณภาพและมีประโยชน
ตอการประกอบอาชีพในอนาคต(คาเฉลี่ย3.93) รองลงมาไดแก มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ใหมีประสิทธิภาพ(คาเฉลี่ย3.75)มีความพรอมของอุปกรณการเรียนและสื่อการสอนที่ทันสมัย และหลักสูตรทีม่ ี
ชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป(คาเฉลี่ย3.72)และผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน (คาเฉลี่ย3.55)ตามลําดับ แตหากพิจารณาในรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก มีความพรอมของ
อุปกรณการเรียนและสื่อการสอนที่ทันสมัย
ปจ จัย ดานราคาที่มี ผ ลตอการเลื อกศึ ก ษาต อ เมื่อพิจ ารณาวาผู ตอบแบบสอบถาม พบวา ไดใ ห
ความสําคัญกับ เรื่องมีทุนการศึก ษาหรือกองทุนเงินใหกูยืม เงินเพื่อการศึก ษา คาเฉลี่ยมาก(คาเฉลี่ย 3.59)
รองลงมาไดแก ผูปกครองสามารถเบิกคาเลาเรียนได(คาเฉลี่ย3.23) คาลงทะเบียนเรียนหรือคาหนวยกิตถูกกวา
มหาวิทยาลัยอื่น(คาเฉลี่ย3.22) ตามลําดับ แตหากพิจารณาในรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สามารถผอน
ชําระคาเลาเรียนได(คาเฉลี่ย3.21)
ปจ จั ยดา นการส ง เสริม การตลาดที่ มี ผ ลตอ การเลื อกศึก ษาต อได ใหค วามสํา คัญ ในส วนของการ
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆมีรุนพี่หรือคนรูจักใหคําแนะนําขอมูลของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมาก(คาเฉลี่ย3.52)
รองลงมาไดแก หนวยงานของสถานศึก ษามาให ขอมูล แนะแนว และระบบโควตาในการเขา ศึก ษาต อ
(คาเฉลี่ย3.50) สถานศึกษาเอาใจใสตอสวัสดิการนักศึกษา(คาเฉลี่ย3.32)
ปจ จั ย ด านสถานที่ แ ละสภาพแวดล อ มทางกายภาพที่ มี ผ ลต อ การเลื อกศึ ก ษาต อ พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเรื่อง ภูมิทัศนในสถานศึกษาสวยงาม มีคาเฉลี่ยสูงสูด (คาเฉลี่ย3.68)รองลงมา
ไดแก สภาพแวดลอมในสถานศึกษามีความปลอดภัย(คาเฉลี่ย3.66)มีอาคารเรียนที่สะดวกสบายและเพียงพอ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม(คาเฉลี่ย3.48)ตามลําดับ แตหากพิจารณาในรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก พื้นที่
ของสถานศึกษากวางขวาง(คาเฉลี่ย3.41)
ปจจัยดานการจัดจําหนาย เมื่อพิจารณา พบวาไดใหความสําคัญในสวนสถานที่ตั้งอยูในแหลงที่มีความ
เจริญหรือในตัวเมือง มีคาเฉลี่ยสูงสูด (คาเฉลี่ย3.87) รองลงมาไดแก ที่ตั้งของสถานศึกษาเดินทางสะดวก
(คาเฉลี่ย3.65) แตหากพิจารณาในรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษาอยูใกลกับที่พักอาศัย(คาเฉลี่ย
3.13)
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามไดใหความ สําคัญกับ
ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการดาน หลักสูตร และวัสดุอุปกรณในสถานศึกษาในระดับ มาก(คาเฉลี่ย3.72)
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และทุก ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ 3 ขอแรกที่มีคาเฉลี่ยมาก ไดแก ปจ จัยดานสถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ(คาเฉลี่ย3.56) ปจจัยดานการจัดจําหนาย(คาเฉลี่ย3.55) ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด(คาเฉลี่ย3.43) จะเห็นไดวาปจจัยหลักทีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตอในสถานศึกษา โดยสวนใหญจะ
ใหความสําคัญของหลักสูตร ที่ตรงกับความตองการของผูเรียนมีคุณภาพและมีประโยชนตอการประกอบอาชีพ
ในอนาคต หากพิจารณาดานบุคลากรและนักศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกมากที่สุดคือ อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ที่มีคาเฉลี่ยมาก(คาเฉลี่ย4.10) บุคลิกภาพและ
ความประพฤติของอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษามีความเหมาะสม จํานวนบุคลากรดานการบริการที่
เพียงพอ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยทางดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้
ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการดานหลักสูตร และวัสดุอุปกรณในสถานศึกษาที่มีผลตอเลือกศึกษาตอ
พบวาผูเรียนไดใหความสําคัญเรื่องหลักสูตรที่เ ปดสอนทีคุณภาพและมีป ระโยชนตอการประกอบอาชีพใน
อนาคตโดยสอดคลองกับแนวคิด กับนิยามความหมายของธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ(2544:18-19) ได
กลาววาผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) และมีมูลคา(Value) ในสายตาของลูกคาถึงจะทําใหสินคา
ขายได ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนใหมีคุณภาพและเปนที่ตองการตอการประกอบอาชีพจึงเปนสิ่งที่
สําคัญที่ตองพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ
ปจจัยดานราคาพบวาผูเรียนไดใหความสําคัญเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาหรือกองทุนเงิน
ใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ Payne (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ.2548.65;อางอิงจาก
Payne.The Essence of services Marketing.1993: unpaged) ที่กลาววามุมมองของลูกคา การตั้งราคา
ของธุรกิจบริการมีผลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อบริการของลูกคา เพราะเมื่อพิจารณาจากคาลงทะเบียนที่ถูก
กวามหาวิทยาลัยอื่นที่คาเฉลี่ยที่นอยกวา เห็นไดวาผูเรียนไดใหความสําคัญในเรื่องการใหทุนการศึก ษา หรือ
กองทุนเงินใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษามากกวา
ปจจัยดานสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มี ผลตอการเลือกศึกษาตอ ในเรื่องภูมิทัศนใน
สถานศึกษาสวยงาม ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของสิริพันธ ดีศีลธรรม โดยไดกลาวถึงผูบริโภควา
การประเมินคุณภาพในการบริการไดยากกวาการประเมินคุณภาพของสินคาเนื่องจาก การบริการไมมีตัวตนจับ
ตองไดยาก ผูบริโภคไมสามารถทราบถึงคุณภาพได แตจะทําการประเมินดานลักษณะทางกายภาพที่พบเห็นได
เชน สถานที่ อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน
ขอเสนอแนะ
1. การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและมีประโยชนตอการประกอบอาชีพในอนาคต
พัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อยกระดับภาพลักษณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในดานการ
กระบวนการเรียนการสอนและการใหบริการ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสม
กับการเรียนรู
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2. ทางมหาวิทยาลัยไดมีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา อาจมีการมอบทุนการศึกษาหรือโครงการจัดหา
รายไดใหกับนักศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครองไดมากขึ้น
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