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Abstract 

กกกกกกกกThe objective of this research is to cluster undergraduate students by components 

which affected to decision making to learning at the Faculty of Management Science, Silpakorn 

University. The population of this research is 1,012 1st year students of Faculty of Management 

Science. The calculation of Sample size is used by Yamane Method. 287 first year undergraduate 

students of the faculty are used to be sample, and the usage statistical techniques are Percentage, 

Mean, Standard Deviation, Factor Analysis, and K-Means Clustering. It is found that 24 factors 

can be extracted into 8 components consisted of Facility, Atmosphere of Place, Lecturer and 

Course, Expenses, Intimacy with the Faculty, University Brand, Geographical Location, and 

Suitable of Registration Fee. Moreover, it is also found that students can be divided by 8 

components into 3 groups, consisted of Emphasized on Basic Learning Infrastructure, 

Emphasized on Brand of University, and Emphasized on Ability to Live at University. 
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บทคัดยอ 

กกกกกกกกงานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกลุมนักศึกษา ช้ันปท่ี1 ตามองคประกอบท่ีมีผลตอ

การเลือกศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ 

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1,012 คน การคํานวณ

จํานวนกลุมตัวอยางใชวิธีของ Taro Yamane ไดจํานวนเทากับ 287 คน การสุมตัวอยางใชวิธีการสุม

แบบสองข้ัน โดยแบงกลุมตามสาขาวิชา แลวจึงเลือกกลุมตัวอยางในแตละสาขาวิชาดวยวิธีตาม

สะดวก เทคนิคทางสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะหปจจัย และการจัดกลุมแบบ K-Means ผลการวิจัย พบวา สามารถแบงปจจัย 24 ปจจัย 

ออกเปน 8 องคประกอบ คือ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียน บรรยากาศของสถานท่ี คณาจารย

และสาขาวิชา คาครองชีพ ความคุนเคยกับคณะวิทยาการจัดการ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ความ

หางไกล และความเหมาะสมของคาเทอม  การจัดกลุมนักศึกษาสามารถแบงออกได 3 กลุม คือ กลุม

นักศึกษาท่ีเนนความตองการพื้นฐานในการเรียน  กลุมนักศึกษาท่ีเนนช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  

และกลุมนักศึกษาท่ีเนนความสามารถในการอยูในมหาวิทยาลัย 
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ศาสตราจารยนภนนท หอมสุด อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยท่ีไดเสียสละเวลาใหคําแนะนํา คําปรึกษา 

และขอคิดเห็นตางๆ ตลอดจนไดกรุณาตรวจ และแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆมาโดยตลอดการ

ทํางานวิจัย ตั้งแตตนจนจบ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะวิทยาการจัดการทุกทานท่ีได
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกกการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญยิ่งในการพัฒนาประชากรของประเทศใหมีคุณภาพ มี

ความสามารถท่ีจะปรับตัวอยางเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใน

อดีตท่ีผานมา คนมักไมคอยใหความสําคัญกับการศึกษามากนัก ดวยเพราะสภาพสังคมหรือสภาพ

เศรษฐกิจท่ียังไมเจริญ ตลอดจนความยากลําบากในการคมนาคม การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจึง

ไมคอยเปนท่ีสนใจ และนอกจากคนจะไมคอยใหความสําคัญกับการศึกษาแลว บางคนท่ีไดมีโอกาส

ไดเขาไปศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ก็ยังไมสนใจเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมตางๆของมหาวิทยาลัย 

เชน สภาพแวดลอม หรือส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆในการเรียนเทาท่ีควร สอบไดท่ีมหาวิทยาลัย

ไหนก็เลือกเรียนโดยไมคอยคํานึงถึงส่ิงเหลานี้มากนัก 

กกกกกกกกปจจุบันคนหันมาใหความสําคัญกับการศึกษามากข้ึน มหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังของรัฐและ

เอกชน พยายามบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของตนใหเปนท่ีสนใจแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ซ่ึงเปนกลุมลูกคาท่ีจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี เพื่อเปนการดึงดูดตลอดจนสรางความพึง

พอใจและตอบสนองความตองการในเบ้ืองตนใหแกนักเรียนเหลานั้น ไมวาจะเปน การโฆษณา การ

สรางภาพลักษณ การนําเสนอส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนและสาขาวิชาท่ีเปดสอน ส่ิงตาง ๆ 

เหลานี้ตองเปนท่ีสนใจและสามารถดึงดูดใหนักเรียนเขามาสมัครเรียน ปจจัยสําคัญอีกประการท่ี

นักเรียน ตลอดจนผูปกครองคํานึงเปนอยางมาก คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

กกกกกกกก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนคณะหนึ่งท่ีไดรับความสนใจจาก

นักเรียนเปนจํานวนมาก เพราะมีหลายสาขาวิชาใหเลือกเรียน ซ่ึงลวนแลวแตเปนสาขาท่ีไดรับความ

สนใจจากตลาดแรงงานท้ังส้ิน ในแตละปมีการรับนักศึกษาเพิ่มจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ จากขอมูล

จํานวนนักศึกษา ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2552 ท่ีผานมา พบวา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มีนักศึกษา ช้ันปท่ี 1 จํานวน 1,012 คน มีผูสมัครเรียนในรอบตาง ๆ กวา 10,000 คน แสดง

ใหเห็นวา มีนักเรียนใหความสนใจท่ีจะเขามาเรียน อีกท้ังยังมีแนวโนมจะเพิ่มมากข้ึนอีกในอนาคต 

กกกกกกกกระบบการศึกษาในปจจุบันของประเทศไทยมีลักษณะเชิงพาณิชยมากข้ึน ดวยเหตุจาก

การท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบ ทําใหจําเปนตองมีนักศึกษามาเรียน เพื่อนําคาบํารุง

การศึกษามาเปนคาใชจายในการบริหารจัดการคณะ การศึกษาถึงความตองการของนักศึกษา หรือ 
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อีกนัยหนึ่ง คือ ลูกคาขององคกรนั้น จะทําใหองคกรทราบถึงความตองการท่ีแทจริงของลูกคา ไมใช

เกิดจากการคาดการณถึงความตองการของผูบริหารระดับสูง 

กกกกกกกก จากเหตุท่ีปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอนั้นมีเปนจํานวนมาก ทําใหการวิเคราะห

เปนไปไดยาก จึงจําเปนตองใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ซ่ึงเปนเทคนิคท่ี

รวบรวมปจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธใกลเคียงกันเขาไวดวยกัน (Rao, 1975) และเพื่อใหเกิด

การเห็นภาพของกลุมนักศึกษาท่ีชัดเจน จึงใชเทคนิค Cluster Analysis ท่ีมีไวเพื่อจัดกลุมลูกคาท่ีมี

ลักษณะใกลเคียงกัน (Kotler 2003)  

กกกกกกกกดวยเหตุนี้งานวิจัยเร่ือง “การจัดกลุมนักศึกษา ช้ันปท่ี1ตามองคประกอบท่ีสงผลตอการ

เลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ” จึงเกิดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

วิเคราะหองคประกอบท่ีสงผลตอการเลือกศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

เพื่อจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีสงผลตอ การตัดสินใจเลือกศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
  
กกกกกกกก 1.เพื่อวิเคราะหองคประกอบท่ีสงผลตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กกกกกกกก2.เพื่อจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีสงผลตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ขอบเขตการวจัิย 

  

กกกกกกกก 1. ประชากรในการทําวิจัยคร้ังนี้คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ทุกสาขา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจํานวนท้ังส้ิน 1,012 คน คํานวณกลุมตัวอยางไดจํานวน 287 คน 

กกกกกกกก 2. ทําการเก็บขอมูลภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซ่ึงสวนใหญจะเก็บขอมูลบริเวณ

อาคารเรียน และเก็บขอมูลในเวลากอนและหลังการเรียนการสอน 

กกกกกกกก3. การวิจัยคร้ังนี้มีการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยกอนการแจก

แบบสอบถาม จะทําการหาคาสัดสวนตามจํานวนนักศึกษา แตละสาขาวิชา เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 287 คน 
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กกกกกกก 4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 3 สัปดาหคือ ระหวางวันท่ี 6-23 

กรกฎาคม 2552 

กกกกกกกก5. ไมมีตัวแปรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  

กกกกกกกก 1. ทําใหคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับรูถึงกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

ของคณะวาใหความสนใจกับเร่ืองใด อันเปนแนวทางในการตอบสนองความตองการของนักศึกษา 

กกกกกกกก2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรในอนาคต 

กกกกกกกก 3. ทําใหคณะตลอดจนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ สามารถนําผลท่ีไดไปเปนแนวทางในการ

พัฒนาองคกรได 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง การจัดกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี1ตามองคประกอบท่ีสงผลตอการเลือกศึกษา

ตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิดทางวิชาการจาก

เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ 

กกกกกกกก1. ความหมายของแรงจูงใจ 

กกกกกกกก2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

กกกกกกกก3. ความหมายของการตัดสินใจ 

กกกกกกกก4. ประเภทและกระบวนการของการตัดสินใจ 

กกกกกกกก5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ความหมายของแรงจูงใจ 

  

กกกกกกกก มนุษยมีแรงผลักดันบางอยางท่ีทําใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อสนองแรง 

ผลักดัน ท่ีเกิดข้ึน เชน เม่ือหิวน้ําก็ตองหาน้ํามาดื่ม เพราะมีแรงผลักดัน คือ ความกระหาย ซ่ึงเปน

ความตองการของรางกาย เปนแรงผลักดันตามธรรมชาติ เพื่อสนองความตองการของรางกาย แตถา

มนุษยสามารถสรางแรงผลักดันไดก็เทากับเปนการสรางพฤติกรรมใหเกิดข้ึน ดังนั้นถาเราตองการ

ใหมนุษยแสดงพฤติกรรมแบบใดก็ตาม ก็ตองสรางแรงผลักดันท่ีเปนตนเหตุแหงพฤติกรรมนั้น จาก

หลักการนี้ทําใหมนุษยเร่ิมรูจักสรางแรงผลักดันใหคนอ่ืนทําในส่ิงท่ีตนเองตองการ ซ่ึงเราเรียก

วิธีการนี้วาการจูงใจ (Motivation) 

กกกกกกกกการจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลักดันจากความตองการและความคาดหวังตางๆ

ของมนุษย เพื่อใหแสดงออกตามท่ีตองการ อาจกลาวไดวา ผูบริหารจะใชการจูงใจให

ผูใตบังคับบัญชาทําในส่ิงตางๆดวยความพึงพอใจ ในทางกลับกันผูใตบังคับบัญชาก็อาจใชวิธี

เดียวกันกับผูบริหาร  

กกกกกกกกการจูงใจ คือ กระบวนการของการใชปจจัยท้ังหลายท่ีจะทําใหบุคคลเกิดความตองการ 

เพื่อสรางแรงขับและแรงจูงใจไปกระตุนรางกายใหแสดงพฤติกรรมตามจุดมุงหมายท่ีไดวางเอาไว 

โดย 
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ปจจัยดังกลาวนั้นอาจจะเปนส่ิงเราภายนอกกับส่ิงเราภายในหรือท้ังสองประการก็ได (เติมศักดิ์ 

คทวาณิช 2546:149,อางถึงใน วรรรรยา บุญกล่ัน 2548: 16) 

กกกกกกกก การจูงใจจึงนับไดวามีสวนสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมการแสดงออกและการ

ตอบสนองตอความตองการการทํางานของบุคคล และเปนสภาวะภายในซ่ึงเปนเหตุใหแตละคน

แสดงพฤติกรรมไปในทางท่ีแนใจวาจะทําใหบางเปาหมายสําเร็จลงได กลาวอีกนัยหนึ่ง การจูงใจ

ชวยในการอธิบายวาทําไมคนจึงแสดงออกเชนเดียวกับท่ีเขาทํางานอยู ยิ่งผูบริหารเกิดความเขาใจใน

พฤติกรรมของสมาชิกในองคกรไดดีเทาไรก็ยิ่งสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของลูกนอง เพื่อทํา

ใหพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนมานั้นมีความถูกตองกับความสําเร็จตามจุดประสงคขององคการ ส่ิงสําคัญก็

คือเม่ือผลผลิตเปนผลท่ีมาจากพฤติกรรมของสมาชิกองคกรจึงเปนกุญแจสําคัญท่ีจะทําใหบรรลุ

เปาหมายตามองคกรได 

กกกกกกกกการจูงใจ “เปนเหมือนกระบวนการชุดหนึ่ง ซ่ึงทําใหพฤติกรรมของบุคคลเกิดพลังและ

กํากับใหพฤติกรรมท่ีเกิดพลังนั้น ไดบรรลุเปาหมายบางประการ” 

กกกกกกกกการจูงใจ “เปนสภาวะภายในท่ีคอยเสริมกําลังหรือกระตุนทําใหเคล่ือนไหวเพื่อท่ีจะทํา

พฤติกรรมหรือเพื่อบงช้ีแนวทางพฤติกรรมไปสูเปาหมายตางๆ” 

กกกกกกก  การจูงใจ “เปนสภาวะของบุคคลท่ีถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีตองการ” 

 

กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) 

  

กกกกกกกก เพื่อใหประสบความสําเร็จในการทํางานกับลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชา ผูจัดการ

จําเปนตองมีความเขาใจในเร่ืองการจูงใจเปนอยางดี การจูงใจจะเร่ิมดวยคุณลักษณะประการแรกคือ 

ความตองการ ( Need) การรับรูความขาดแคลนของบุคคล ( Lack) ตัวอยางเชน บุคคลอาจจะรูสึกถึง

ความตองการงานท่ีทาทายมากข้ึน รายได และสวัสดิการท่ีสูงข้ึน หรือความเคารพและการช่ืนชม

จากเพื่อนรวมงาน ความตองการเหลานี้จะนําไปสูกระบวนการท่ีนําทางการตัดสินใจของบุคคล

เพื่อท่ีจะตอบสนองความตองการและดําเนินการกระทําบางอยาง ถาบุคคลไดเลือกการกระทําท่ีทํา

ใหเกิดรางวัลท่ีคาดหมายไว บุคคลนั้นนาจะถูกจูงใจดวยรางวัลอยางเดียวกับท่ีจะมีพฤติกรรมอยาง

เดียวกันอีกในอนาคต คุณลักษณะประการท่ีสองของการจูงใจคือ แรงขับ ( Drive) หรือเปนความไม

หยุดยั้งท่ีบุคคลแสดงออกจากภายในดวยการใชความพยายามกับงานของพวกเขา ท่ีจะกําหนด

ทิศทางเพื่อแสดงพฤติกรรมและการกระทําไปสูเปาหมายท่ีจะตอบสนองตอความตองการนั้นๆ เม่ือ

ไดรับการตอบสนองแลว แรงขับก็จะลดลงและเกิดความพึงพอใจ เชน เวลาหิวก็จะเกิดมีน้ํายอยมา
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กระตุนกระเพาะอาหาร ทําใหเกิดความตองการอาหารมาตอบสนอง คุณลักษณะประการสุดทาย

ของการจูงใจคือ จุดมุงหมาย ( Goal) หมายถึง ทิศทางของพฤติกรรมของบุคคลท่ีตองการใหบรรลุ

ความสําเร็จตามความตองการท่ีคาดหมายไว ความตองการอันนี้เปนความตองการท่ียังไมไดรับการ

ตอบสนอง ก็จะทําใหบุคคลสรางหรือกําหนดเปาหมายข้ึนมา แลวก็จะลงมือกระทําตามจุดหมายท่ี

ไดตั้งเอาไว เพื่อใหสําเร็จลงใหได (วิเชียร วิทยอุดม 2549:145,148) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที1่ กระบวนการจูงใจ 

 

ประเภทของการจูงใจ 

  

กกกกกกกกการท่ีบุคคลแสดงออกทางพฤติกรรม เปนการยากท่ีจะช้ีวัดลงไปวาเกิดจากแรงจูงใจส่ิง

ใด โดยเฉพาะพฤติกรรมบางอยางของบุคคลอาจเปนผลมาจากการกระตุน หรือการจูงใจของส่ิงเรา 

หรือความตองการหลายๆชนิดพรอมๆกัน จึงอาจสรุปไดวาพฤติกรรมของบุคคลนั้นเปนผลมาจาก

แรงจูงใจ 2 ประเภท คือ 

กกกกกกกก 1. แรงจูงใจภายใน ( Motive Intrinsic) แรงจูงใจภายในเปนส่ิงหนึ่งซ่ึงมีอยูในใจตัว

บุคคล เกิดข้ึนมาเองจากความตองการทางกายและเปนผลกระทบมาจากส่ิงแวดลอมหรือสังคม

ภายนอก แรงจูงใจแบบนี้จะแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล ซ่ึงเราอาจเรียกอีก

อยางวา แรงจูงใจสวนบุคคลโดยเฉพาะ ไดแก ความทะเยอทะยาน ความอยากรูอยากเห็น ความ

สนใจ ความคาดหวังของแตละบุคคล เปนตน 

กกกกกกกก2. แรงจูงใจภายนอก ( Motive Extrinsic) แรงจูงใจภายนอกเกิดจากส่ิงเราภายนอกของ

ส่ิงแวดลอมภายนอกเปนตัวคอยกระตุน รวมท้ังการถูกหลอหลอมจากวัฒนธรรม ประเพณี ความ

เช่ือ และคานิยมของสังคม ไดแก อํานาจ เกียรติยศ ความตองการความรัก ความตองการการนับถือ

ยกยองจากสังคม ความสําเร็จ การแขงขัน สภาพและบรรยากาศของการทํางาน 

 

 

 

ความตองการ 
(Need) 

แรงขับ 
(Drive) 

จุดมุงหมาย 
(Goal) 



 7 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการจูงใจ 

  

กกกกกกกก จากท่ีไดทราบแลววาพฤติกรรมของคนจะถูกกําหนดและควบคุมโดยแรงจูงใจตางๆ

และแรงจูงใจเหลานี้ก็ยังมีลักษณะแตกตางกันไปสําหรับแตละคนอีกดวย ดังนั้นจึงเปนส่ิงสําคัญท่ี

ผูบริหารควรจะไดทราบวาแรงจูงใจหรือความตองการของพนักงานในองคกรวามีรูปแบบอยางไร

บาง ความรูเร่ืองดังกลาวไดรับการศึกษาอยางถูกตองจนกระท่ังตั้งเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ

พฤติกรรมของมนุษยข้ึนมา ใชอธิบายใหเห็นวาตัวของมนุษยถูกกระตุนจากความปรารถนาท่ีจะ

เสนอความตองการเฉพาะอยางของความตองการ และความตองการท่ีจะตอบสนองความตองการ

อันนั้น ผูตั้งทฤษฎีนั้นก็คือ มาสโลว (Abraham Maslow) ซ่ึงไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

มนุษยไวดังนี้ 

กกกกกกกก1. มนุษยท่ีมีความตองการและความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลา และเปนความตองการ

ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอไมมีท่ีส้ินสุด เม่ือความตองการอันใดไดรับการตอบสนองแลว ความตองการ

อันอ่ืนก็จะเกิดข้ึนมาทดแทนอีกไมส้ินสุด 

กกกกกกกก2. ความตองการท่ีรับการตอบสนองแลว ก็จะไมเปนส่ิงจูงใจอีกตอไปจะเหลืออยูก็แต

ความตองการท่ียังไมไดรับการตอบสนองเทานั้น ท่ียังคงเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรมความตองการ

ของมนุษยอยูอีก เปนเชนนี้เร่ือยๆ 

กกกกกกกก 3. ความตองการของมนุษยจะเรียงเปนลําดับข้ันตอน จากต่ําไปหาสูง ตามลําดับของ

ความสําคัญ เม่ือความตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็จะเร่ิมไดความสนใจ

จากความตองการในระดับท่ีสูงข้ึน ความตองการในระดับท่ีสูงก็จะถูกกระตุนใหมีการตอบสนอง

ในทันที 

กกกกกกกกในทัศนคติของมาสโลวมีความเห็นวา มนุษยมีความตองการหลายระดับ โดยเรียงจาก

ลําดับต่ํากวาไปหาลําดับท่ีสูงกวา ซ่ึงเม่ือใดความตองการข้ันต่ําไดรับการตอบสนองจนเปนท่ีนา

พอใจแลวมนุษยก็จะเขยิบไปมีความตองการในลําดับสูงข้ึนไป ลําดับความตองการจะมีอยูดวยกัน 5 

ข้ันตอน 

กกกกกกกก1. ความตองการดานรางกาย ( Physiological Needs) เปนความตองการเกี่ยวกับพื้นฐาน

ของมนุษย ในการดํารงชีวิตอยู อันไดแก ความตองการในปจจัยส่ีท่ีทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิต

อยูรอดได เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค ฯลฯ 

กกกกกกก2. ความตองการความม่ันคงและความปลอดภัย ( Security and Safety Needs) ความ

ตองการนี้กลายเปนส่ิงสําคัญ เม่ือความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว ความ

ตองการความม่ันคงและความปลอดภัยก็จะเขามามีบทบาทตอพฤติกรรมของมนุษย ความตองการนี้
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จะเกี่ยวกับทางดานรางกายและความปลอดภัยจากอันตรายเพื่อจะทําใหชีวิตเรามีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

เชน ความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนการไดรับความคุมครองปกปองตามการคุกคามท้ัง

ทางรางกายและจิตใจ รวมถึงความม่ันคงในการทํางานดวย 

กกกกกกกก3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนความตองการท่ีไดผานความตองการข้ัน

ท่ี 1และท่ี 2 ท่ีไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็จะเร่ิมมีความตองการทางสังคมทําใหเปนท่ียอมรับ

ของสังคม โดยการเขาเปนสมาชิกขององคการตางๆหวังท่ีจะใหไดรับการยอมรับ ความรัก ความ

เปนมิตร ความรูสึกท่ีมีพรรคพวก ความรูสึกเปนเจาของ ความรูสึกมีสวนรวมและอยูรวมกัน ความ

ตองการท่ีจะเขารวมเปนสมาชิกขององคการตางๆ จะคบหาสมาคมกับบุคคลอ่ืนๆ เพื่อใหสังคม

ตอบสนองตอความตองการของตน 

กกกกกกกก 4. ความตองการการยอมรับนับถือ ( Esteem Needs) เม่ือมนุษยไดรับการตอบสนอง

ความตองการทางสังคม ก็จะมุงหาทางสนองตอบความตองการในลําดับท่ีสูงข้ึนไปอีก เปนการ

ตองการไดรับการยกยองนับถือและรูสึกวาตนเองมีคา ใหคนอ่ืนยกยองใหเกียรติและเห็น

ความสําคัญของตนและตองการความมีช่ือเสียงดีเดนในสังคม ตองการใหดีเดนกวาคนอ่ืนในสังคม

เดียวกัน ตองการยกระดับสถานภาพของตนใหสูงยิ่งข้ึน จะทําใหเกิดความม่ันใจและภาคภูมิใจใน

ความรูความสามารถของตนเองมากยิ่งข้ึน 

กกกกกกกก5. ความตองการความสําเร็จ ( Self-Actualization Needs) เปนความตองการข้ันสุดทาย 

และเปนความตองการข้ันสูงสุดในชีวิตของมนุษย คือ ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จตาม

ความนึกคิดหรือนึกฝนท่ีอยากจะประสบความสําเร็จ เปนความประสบความสําเร็จในส่ิงท่ีตนเอง

ตองการ หรือเปนความปรารถนาสูงสุด ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ข้ึนอยูกับศักยภาพของแตละบุคคลนั้นเปน

สําคัญ การแสดงถึงลําดับของมนุษย 5 ข้ันตอน (วิเชียร วิทยอุดม 2549:155-157) 
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แผนภาพที ่2 ระดับข้ันของมาสโลว (Abraham H.Maslow) 

ท่ีมา : Abraham H.Maslow,  อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม , พฤติกรรมองคกร  (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทธีระฟลมและไซเทกว จํากัด, 2549), 157. 

กกกกกกกกตามทฤษฎีของ Maslow กลาววาความตองการของบุคคลจะมีลักษณะเปนลําดับข้ันตอน 

เม่ือความตองการในข้ันตอนใดไดรับการตอบสนองแลวบุคคลนั้นจะมีความตองการในลําดับข้ัน

ถัดไป ดังนั้นหากเราตองการจูงใจบุคคลหนึ่ง เราตองทราบวาบุคคลนั้นอยูในลําดับใดของทฤษฎี

ลําดับข้ันความตองการ จากนั้นเราจึงเนนการตอบสนองความตองการในลําดับข้ันถัดไปใหไดรับ

ความพึงพอใจนอกจากนี้แลว Maslow ยังไดแบงความตองการท้ัง 5 ข้ัน ออกเปน 2 สวน คือ  

กกกกกกกก1. สวนความตองการข้ันพื้นฐาน (Lower Order Needs) 

ไดแก ความตองการทางรางกายและความตองการความปลอดภัย ความ

ตองการเหลานี้เปนการตอบสนองความพึงพอใจภายนอกของบุคคล เชน การจายคาจาง การไดรับ

ความคุมครองใหรูสึกปลอดภัย เปนตน 

กกกกกกกก2. สวนความตองการในระดับสูง (Higher Order Needs)  

ไดแก ความตองการทางสังคม ความตองการการยกยองนับถือ และความ

ตองการประสบความสําเร็จในชีวิต ความตองการเหลานี้เปนการตอบสนองความพึงพอใจภายใน

ของบุคคล 
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กกกกกกกก การนําทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการไปประยุกตใชงาน ควรพิจารณาถึงประเด็น

ตอไปนี้ 

กกกกกกกก1. มีปจจัยหลายประการในสถานท่ีทํางานท่ีสามารถจูงใจพนักงานได โดยไมตองใชเงิน 

(เพื่อตอบสนองความตองการของรางกาย) 

กกกกกกกก2. แตละบุคคลจะอยูในลําดับข้ันของความตองการแตกตางกัน ส่ิงจูงใจท่ีสามารถตอง

สนองความตองการของบุคคลหนึ่ง อาจไมสามารถตองสนองความตองการของอีกบุคคลหนึ่งได 

ดังนั้นในฐานะผูบริหารจึงตองทราบและเขาใจถึงความตองการของแตละบุคคล 

กกกกกกกก3. ส่ิงจูงใจสําหรับบุคคลหนึ่งๆ จะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นถาตองการจูงใจ

ใหบุคคลใชความพยายามเพิ่มสูงข้ึนในการปฏิบัติงาน จึงตองคอยติดตามความตองการของบุคคล

อยางสมํ่าเสมอ (สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ 2549: 67-68) 

กกกกกกกก ความตองการ ( Needs) หมายถึงภาวะภายในบางประการท่ีทําใหผลท่ีไดเปนส่ิงท่ีนา

ดึงดูดใจ ความตองการท่ีไมไดรับการตอบสนองจะกอใหเกิดความตึงเครียด ซ่ึงจะกระตุนแรงขับ

ภายในบุคคล แรงขับนี้จะกอใหเกิดพฤติกรรมในการคนหาเปาหมาย ถาบรรลุเปาหมายจะทําให

ความตองการไดรับการตอบสนองและนําไปสูการลดลงของความตึงเครียด (สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ 

2549:65) 

กกกกกกกก จากความหมายของการจูงใจท่ีกลาววา “การจูงใจคือ กระบวนการของการใชปจจัย

ท้ังหลายท่ีจะทําใหบุคคลเกิดความตองการ โดยปจจัยดังกลาวนั้นอาจจะเปนส่ิงเราภายนอกหรือส่ิง

เราภายในหรือท้ังสองประการก็ได (เติมศักดิ์ คทวาณิช 2546:149)”  ดังนั้นเร่ืองการจูงใจจึงเกี่ยวของ

กับงานวิจัยในคร้ังนี้ ซ่ึงงานวิจัยในคร้ังนี้จําเปนตองมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเขามาศึกษาตอ

ในคณะวิทยาการจัดการ นั่นก็หมายถึงมีปจจัยใดบางท่ีสามารถจูงใจนักเรียนใหเกิดความตองการท่ี

จะเขามาศึกษาท่ีคณะวิทยาการจัดการ 

 

ความหมายของการตัดสินใจ 

  

กกกกกกกกการตัดสินใจเปนภาระหนาท่ีอันสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอผูนําและผูบริหาร ถือไดวา

เปนกิจกรรมอันสําคัญยิ่งท่ีผูนําและผูบริหารทุกระดับจะตองกระทําอยูเสมอ การตัดสินใจจึงเปน

หัวใจท่ีสําคัญท่ีสุดในการปฏิบัติงาน ทุกๆเร่ืองทุกๆกรณีประสิทธิภาพของงานจะดีหรือไมนั้น

ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผูนําหรือผูบริหารเปนสําคัญ การตัดสินใจจึงตองใชศิลปะเปนอยางมากท่ี

จะทําใหการตัดสินใจมีคุณภาพ เพราะหากการตัดสินใจผิดพลาดก็จะเกิดความเสียหายใหแกองคกร

เปนอยางมาก แตถาการตัดสินใจไดอยางถูกตองและเหมาะสมก็จะนําความสัมฤทธ์ิผลมาสูองคกร 
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ดังนั้นจึงเปนภาระหนาท่ีของผูนําและผูบริหารท่ีจะตองศึกษาใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจให

ถองแท และตระหนักถึงความสําคัญของการตัดสินใจท่ีเปนอุปกรณเสริมสรางการบริหารงานใหมี

ประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึนไป 

กกกกกกกกการตัดสินใจคือ “การเลือกทางเลือกหลายๆทางเพื่อนําไปปฏิบัติเปนหลักสําคัญของการ

วางแผน นักบริหารเห็นวาเปนงานท่ีจะตองทําเปนประจํา เพราะจะตองหาทางเลือกอยูตลอดเวลาวา

จะทําอะไร ใครเปนคนทํา ทําท่ีไหน เม่ือไร และบางคร้ังก็ตองคิดวาทําอยางไร” 

กกกกกกกก การตัดสินใจหมายถึง “กระบวนการท่ีประกอบไปดวยหลักสามประการ คือ การหา

โอกาสท่ีจะตัดสินใจ การหาหนทางเลือกท่ีจะพอเปนไปไดและการเลือกทางเลือกตางๆท่ีมีอยู” 

กกกกกกกกการตัดสินใจคือ “เปนมรรค (Means) ท่ีนําไปสูเปาหมาย (End) อันเปนจุดประสงคของ

การตัดสินใจจึงตองใชควบคูเสมอ” 

กกกกกกกกการตัดสินใจหมายถึง “การท่ีตองตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หากออกมาวาสถานการณ

เปนเชนไรหรือเปล่ียนแปลงไดอยางไร หรือทรัพยากรท่ีใชคืออะไรหรือควรเปนอยางไร ยิ่งนัก

บริหารในระดับสูงมากตามสายการบังคับบัญชา ก็ตองมีการตัดสินใจมากข้ึน” 

กกกกกกกก การตัดสินใจหมายถึง “กระบวนการท่ีคนจะตองเลือกทางเลือกจากหลายๆทาง 

ทางเลือกเชนนี้เปนการเปรียบเทียบระหวางทางเลือกตางๆ และประเมินผลของแตละทางเลือก” 

กกกกกกกกการตัดสินใจหมายถึง “การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซ่ึงมีอยูหลายทางเพื่อไปสูเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว” (วิเชียร วิทยอุดม 2549: 176-177) 

 

ประเภทของการตัดสินใจ 

  

กกกกกกกกรูปแบบการตัดสินใจ ( Types of Decision) ในการดําเนินงานธุรกิจผูบริหารจะพบกับ

ปญหามากมาย บางปญหาเกิดข้ึนซํ้าแลวซํ้าอีก บางปญหาก็ไมเคยเกิดข้ึนเลย ซ่ึงจะตองอาศัยรูปแบบ

การตัดสินในท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

กกกกกกกก1. การตัดสินใจท่ีมีโปรแกรมหรือการตัดสินใจท่ีมีโครงสราง ( Programmed Decision) 

เปนรูปแบบการตัดสินใจท่ีใชสําหรับการจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา ( Routine Problems) 

ธุรกิจจะมีการตอบสนองตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนอยางมีมาตรฐานและมีวิธีการแกปญหาท่ีชัดเจน 

โดยพิจารณาจากประสบการณในอดีตและปรับปรุงใหเหมาะสมกับปญหาท่ีเกิดข้ึน ตัวอยาง การ

ตัดสินใจตามโปรแกรมเกี่ยวกับการส่ังซ้ือสินคาโดยอัตโนมัติเม่ือสินคาคงเหลือของกิจการมียอด

ลดลงจนถึงระดับท่ีกําหนดไว ก็จะมีการส่ังสินคาจากผูขายมาเพิ่มเองโดยอัตโนมัติ หรือการอนุมัติ

วงเงินกูของลูกคารายยอย เปนตน 
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กกกกกกกก 2. การตัดสินใจท่ีไมมีโปรแกรมกําหนดหรือการตัดสินใจแบบไมมีโครงสราง 

(Nonprogrammer Decision) เปนรูปแบบการตัดสินใจท่ีใชสําหรับการจัดการกับปญหาท่ีไมได

เกิดข้ึนเปนประจํา ซ่ึงมีลักษณะเปนเอกลักษณ และเปนปญหาใหมท่ีธุรกิจไมเคยเผชิญมากอน จึงไม

สามารถนําหลักเกณฑหรือระเบียบปฏิบัติท่ีมีอยูไปใชในการตัดสินใจไดทันที จึงจําเปนจะตองมี

การแกปญหาเชิงสรางสรรค โดยอาศัยดุลพินิจในการปรับปรุงและพัฒนาทางเลือกท่ีมีอยูให

เหมาะสมกับปญหาหรือสถานการณนั้นๆ โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูง จะใชสัดสวนของเวลาใน

การตัดสินใจมากข้ึนเกี่ยวกับปญหาท่ีไมใชเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา 

กกกกกกกก 3. ทางเลือกท่ีเกี่ยวของกัน ( Associative Choices) เปนการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนอยาง

หลวมๆซ่ึงเช่ือมโยงกับปญหาอยางตอเนื่อง แตไมใชการพัฒนาเพื่อแกปญหานั้นโดยเฉพาะ ความ

ยุงยากของการกําหนดนี้จําเปนจะตองอาศัยการรอคอยและความสามารถของพนักงานท่ีจะทําให

เกิดการตัดสินใจ และทางเลือกท่ีเกี่ยวของกันก็จะใชเพื่อปรับปรุงส่ิงท่ีกําหนดข้ึน แมแตปญหาท่ียัง

ไมไดแกไข (รังสรรค ประเสริฐศรี 2548: 281-282)  

 

กระบวนการตัดสินใจ (Decision Marking Process) 

  

กกกกกกก การตัดสินใจเปนการเลือกเอาทางเลือกเพียงทางเลือกเดียวจากท่ีมีอยูท้ังหมด 

กระบวนการตัดสินใจประกอบดวยข้ันตอนท่ีผูทําการตัดสินใจจะตองทําเพื่อใหไดทางเลือกนั้นมา 

กระบวนการท่ีผูบริหารใชเพื่อทําการตัดสินใจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอคุณภาพของการ

ตัดสินใจ ถาหากวาเขาใชกระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนท่ีแนนอน ความนาจะเปนท่ีวาการ

ตัดสินใจโดยใชกระบวนการท่ีมีระบบและมีระเบียบแบบแผนมีความเหมาะสมมากกวา

กระบวนการท่ีไมมีระบบและไมมีระเบียบแบบแผนก็นาจะมีอยูสูงเชนกัน (วิเชียร วิทยอุดม 

2549:294-295) 

กกกกกกกกดังนั้นการตัดสินใจเปนกระบวนการท่ีตองทํากันอยางเปนข้ันตอนเพื่อใหไดประโยชน

สูงสุดในการดําเนินงานในองคกรข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจสําคัญมีดังนี้ 
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แผนภาพที3่ รูปแบบกระบวนการของการตัดสินใจ 

ท่ีมา : Hugh J. Arnold and Daniel C. Feldman, อางถึงในวิเชียร วิทยอุดม , พฤติกรรมองคการ  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟลมและไซเทกซ จํากัด, 2549), 295. 

ความเขาใจถึงปญหา 
หรือชองทางของโอกาส 

การวางจุดมุงหมายและการ

กําหนดวัตถุประสงค 

ความเขาใจถึงปญหา 
หรือชองทางของโอกาส 

การตัดสินใจปฏิบัติ 

เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

การประเมินหา 
ทางเลือก 

การรวบรวม 
ขอมูลขาวสาร 

การสรางทางเลือก 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกพรทิพย พรสุริยา ปราโมทย พรสุริยา  วชิราภรณ เรือนแปน และ สรรลาภสงวนดีกุล 

(2550) ศึกษาเร่ืองการศึกษาตัวช้ีวัดท่ีมีผลตอการเลือกเขาศึกษาตอในคณะเกษตรศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง

รูปแบบความสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวกับตัวนักศึกษา ปจจัยเกี่ยวกับผูปกครอง และปจจัยเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมดานการแนะแนวของโรงเรียน กับการตัดสินใจเขาศึกษาในคณะเกษตรศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวา นักศึกษากลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาเพศ

ชายรอยละ 58.6 และเปนเพศหญิงรอยละ 44.6 โดยสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 33.3) และภาคตะวันออก (รอยละ 25.6) รายไดครอบครัวของ

นักศึกษาอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท และต่ํากวา 5,000 – 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.8 และ 

22.7 ตามลําดับ นักศึกษาสวนใหญนักศึกษามีคะแนนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยูในระดับปาน

กลาง (2.00 – 2.99) และในระดับดี (3.00 – 3.99) รอยละ 46.6 และ 43.6 ตามลําดับ แหลงขาวท่ี

นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการเขาศึกษาในคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษาทราบ

จากเพื่อนหรือรุนพี่ รอยละ 24.3 รองลงมาคือทราบจากการแนะแนวของโรงเรียนรอยละ 22.8 

ทราบจากอินเตอรเน็ทรอยละ 22.0 และทราบจากศิษยเกา คิดเปนรอยละ 21.6 

กกกกกกกกตัวช้ีวัดท่ีมีความสัมพันธ (p<0.01) ตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอคณะเกษตรศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เรียงลําดับจากสูงไปต่ําไดดังนี้คือ เจตคติของผูปกครองท่ีมีตอการศึกษาของ

นักศึกษา (r = 0.793) เจตคติในการศึกษาตอของนักศึกษา (r = 0.733) แรงจูงใจในการศึกษาตอของ

นักศึกษา (r = 0.689) การบริการแนะแนวของโรงเรียน (r = 0.686) และแรงจูงใจของผูปกครองท่ีมี

ตอการศึกษาของนักศึกษา (r = 0.683) 

กกกกกกกตัวช้ีวัดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอคณะเกษตรศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในข้ันตอนการตัดสินใจโดยภาพรวมท้ัง 6 ข้ันตอน คือ เจตคติของผูปกครองท่ี

มีตอการศึกษาของนักศึกษา เจตคติในการศึกษาตอของนักศึกษา และการบริการการแนะแนวของ

โรงเรียน โดยสามารถอธิบายการตัดสินใจไดรอยละ 68.7 (R2 = 0.687) 

กกกกกกกกเกรียงศักดิ์ แสงจันทร (2549) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา   มี

วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจของนิสิตในการศึกษาตอหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยการ

บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริม  และพัฒนาในการ

ตัดสินใจศึกษาตอของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวานิสิตมีระดับการตัดสินใจตอการศึกษาตอหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมทุกดานอยูใน
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ระดับมาก  และพบวาปจจัยเกี่ยวกับวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  ท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  อยูในระดับมาก คือ ดาน

อาจารยผูสอน รองลงมาคือ ดานหลักสูตร  ดานภาพลักษณของวิทยาลัย และดานการบริหารจัดการ

ของวิทยาลัย  สวนดานอุปกรณการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง  และขอมูลเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลัยบูรพา อยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา

ตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดแก 

เพศ รายได ภาพลักษณของวิทยาลัย  หลักสูตร อาจารยผูสอน อุปกรณการเรียนการสอน และการ

บริหารจัดการของวิทยาลัย   

กกกกกกกกสมลักษณ ลันสุชีพ (2545) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอวิทยาลัยนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอใน  วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และเปรียบเทียบความแตกตางของ แรงจูงใจในการ เลือกศึกษาตอของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีภูมิหลังแตกตางกัน  พบวา  นักศึกษาชายและหญิง มี

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอ ในวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดลใน 3 ดาน คือ ดานสวนตัว 

ดานสังคม และดานอาชีพ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาแตกตางกันมี

แรงจูงใจ ในการเลือกศึกษาตอฯ ใน 3 ดาน คือ ดานสวนตัว ดานสังคม และดานสถาบัน แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นักศึกษาท่ีมีผูปกครองมีรายไดแตกตางกัน  มีแรงจูงใจในการ

เลือกศึกษาตอฯ ท้ัง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ 0.05 สวนนักศึกษาท่ีมีภูมิ

หลังแตกตางกันในดานระดับการศึกษาของผูปกครอง  แหลงขอมูลขาวสารดานการศึกษาตอ 

ลักษณะของสถาบันท่ีจบการศึกษา ผลการเรียนรวม  และความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีแรงจูงใจ

ในการเลือกศึกษาตอ ฯ แตกตางกันอยาง ไมมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก นอกจากนี้ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแรงจูงใจ  ในการเลือกศึกษาตอฯ 

ระหวางนักศึกษาท่ีมีเหตุผลในการเลือกตางกัน พบวา นักศึกษา  ท่ีมีเหตุผลในการเลือกตางกัน มี

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอฯ โดยรวมไมแตกตางกัน  แตมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอดาน

สถาบันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ี นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาตอดวยตนเอง  มีแรงจูงใจ

ในการศึกษาตอสูงกวานักศึกษาท่ีเลือก ศึกษาตอเพราะบุคคลหรือเหตุผลอ่ืน  ผลการวิจัย พบวา 

นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาตอวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ัง 4 ดาน คือ ดาน

เหตุผลสวนตัว ดานสังคม ดานอาชีพ และดาน  สถาบันอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา เหตุแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอฯ ดานเหตุผลสวนตัวท่ีมากท่ีสุด คือ  การเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษมากท่ีสุด เหตุแรง จูงใจในการเลือกศึกษาตอฯ  ดานสังคมท่ีมากท่ีสุด คือ โอกาสท่ีจะ
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ไดรับประสบการณ จากการมีปฏิสัมพันธกับสถาบันและบริษัทนานาชาติ เหตุแรงจูงใจในการเลือก

ศึกษาตอฯ ดานอาชีพท่ีมากท่ีสุด คือ ตองการทํางานท่ีไดรับคาตอบแทนสูง และเหตุแรงจูงใจในการ 

เลือกศึกษาตอดานสถาบันท่ีมากท่ีสุดคือ ผูสอนมีความรูสูง 

กกกกกกกก อัญชลี  อวมฉิม ( 2544)    ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรีหลักสูตร  ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายใน ในสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนมีวัตถุ  ประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีเปนสาเหตุในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโท  

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายใน ท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เพื่อ

เสนอแนวทางสําหรับผูบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยในการปรับปรุง แกไข  และหาวิธีจูงใจ

ใหผูสนใจตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ

ตกแตงภายในท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผลการศึกษา  พบวาปจจัยท่ีเปนสาเหตุในการตัดสินใจ

ศึกษาตอท่ีผูตอบแบบสอบถาม  ใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ ประเด็นของการตองการความรูท่ีเปน

วิทยาการใหม ๆ  เพิ่มเติม รองลงไป คือ ตองการนําความรูไปพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพของ

ตน ตลอดจนตองการไดรับการสงเสริมในตําแหนงงานในระดับท่ีสูงข้ึนสวนปจจัยท่ีมี  อิทธิพลตอ

การเลือกสถาบันท่ีจะศึกษาตอผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความพรอม  ของ

สถาบันการศึกษาในการเปดสอนสาขาวิชานั้น ๆ พอ ๆ กับการท่ีสถาบันมีคณาจารยท่ี  มีคุณวุฒิ 

ช่ือเสียงและประสบการณการสอน ประเด็นตอมา คือ ความสะดวกทางดานเวลา ท่ีจะสามารถศึกษา

ตอพรอม ๆ กับทํางานไปพรอมกันได ตลอดจนการมีระบบการเรียน  การสอนท่ีเปนมาตรฐาน มี

ปจจัยเกื้อหนุนท่ีเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียน การสอน  และหลักสูตรนั้น จะตองยอมรับของ

สังคม ดังนั้น ผูบริหารหลักสูตรและบัณฑิต วิทยาลัยควรใหความสนใจกับประเด็นหลัก ๆ ท่ีผูศึกษา

ตอตองการ และนําไปพัฒนา  ปรับปรุงการเปดสอนหลักสูตรตาง ๆ ตลอดจนการจัดการเรียนการ

สอนใหเปนท่ีตองการ ของผูเรียน 
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บทที ่3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยเร่ือง การจัดกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 1ตามองคประกอบท่ีมีผล

ตอการศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ของนักศึกษาช้ันปท่ี  1 สามารถแบง

ออกไดเปน 4 สวนคือ ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ลักษณะการศึกษาและ

วิธีวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดในแตละสวนดังตอไปนี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

กกกกกกกกประชากร ไดแก นักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 

1,012 คน 

กกกกกกกก ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษา โดยการใชสูตรคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยางจากสูตร Taro Yamane (1967) กําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางเปน 0.05 

จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 287 คน การคํานวณกลุมตัวอยางใชสูตรดังนี้ 

   

กกกกกกกกสูตร  n = N / (1+Ne2) 

กกกกกกกกเม่ือ  n คือ จํานวนตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N คือ จํานวนหนวยท้ังหมดหรือขนาดประชากร 

   e  คือ ความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมใหเกิดได มีคาเทากับ 0.05 

   

กกกกกกกกแทนคาได n = 1,012 / (1+1,012(0.052) 

    n = 287 คน 

กกกกกกกกการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมโดยกําหนดสัดสวน ( Quata Sampling) ตามสาขาวิชา และ

สุมตัวอยางในแตละสาขาวิชาดวยวิธีการสุมแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) การเลือกสุม

ตัวอยาง จะมีการสอบถามวาเรียนอยูสาขาอะไร โดยจากการหาคาสัดสวนตามจํานวนนักศึกษาแต

ละสาขาวิชา เพื่อใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 287 คน แบงผลไดดังตอไปนี้ 
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ตารางที ่1 แสดงจํานวนของประชากรแยกตาสาขาวชิา 

 

สาขาวชิา จํานวน (N=1,012) 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป 154 

การจัดการการทองเท่ียว 145 

การจัดการชุมชน 99 

การตลาด 138 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 137 

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 144 

รัฐประศาสนศาสตร 195 

 

ตารางที ่2 แสดงจํานวนของกลุ่มตัวอย่างแยกตามสาขาวชิา 

 

สาขาวชิา จํานวน (n=287) 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป 44 

การจัดการการทองเท่ียว 41 

การจัดการชุมชน 29 

การตลาด 38 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 39 

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 39 

รัฐประศาสนศาสตร 57 

 

ลกัษณะการศึกษา 

  

กกกกกกกก ในการวิจัยคร้ังนี้ จะทําการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอใน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศึกษาถึงระดับความสําคัญท่ีนักศึกษาใหกับแตละ

ปจจัย 

 

 



 19 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  

กกกกกกกก เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเบ้ืองตน 

จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ 1 ทาน คือ ผศ.นภนนท หอมสุด

ตลอดจนการปรับปรุงจากแบบสอบถามทดลอง ( Pre-Test) จํานวน 40 ชุด ซ่ึงไดทดสอบ

แบบสอบถามจาก นักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะสัตวศาสตร จํานวน 20 คน และนักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 20 คน พรอมท้ังทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค ไดเทากับ 0.814 กอนท่ีจะไดแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ 

กกกกกกกกแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม เชน เพศ สาขาวิชา รายไดนักศึกษา อาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครอง ภูมิลําเนาของ

นักศึกษา ประเภทโรงเรียนท่ีจบการศึกษาและประเภทการสมัครเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการ

จัดการ เปนแบบเลือกตอบ สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ เปน

แบบ Rating Scale จํานวน 30 ขอ ซ่ึงในสวนท่ี 2 นี้วัดไดโดยใชมาตรวัดของไลเคิรท ( Likert’s 

Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มีเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับ

ดังนี้ 

    

 

ระดับความสําคญั  ระดับคะแนน 

          มากท่ีสุด            5 

              มาก            4 

         ปานกลาง            3 

             นอย            2 

          นอยท่ีสุด            1 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  

กกกกกกกกการเก็บขอมูลทําโดยการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงไดกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง ระบุตาม

สาขาวิชาเปนจํานวนท่ีแนนอน ตามสัดสวนประชากร เก็บภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งแตวันจันทร-วันอาทิตย ของวันท่ี 6-23 กรกฎาคม 2552 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกก เร่ิมจากหลังเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเรียบรอยแลวนั้น ผูทําการวิจัยไดตรวจความ

ถูกตองของขอมูลแลว จึงนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 

SPSS 

กกกกกกกก1. ขอมูลท่ัวไปใชคาสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี 

รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กกกกกกกก 2. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ ใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการวัดระดับความสําคัญ

ในแตละหลักเกณฑท่ีใชในการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช

คาเฉล่ียในการจัดลําดับ 

กกกกกกกก 3. การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ ใชวิธีการ

วิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดยการหมุนแกนปจจัยใหตั้งฉากกัน 

(Orthogonal Rotation) ดวยวิธีการ Varimax with Kaizer Normalization เกณฑพิจารณา

องคประกอบคือ คา Eigenvalues ตองมากกวา 1 และคา Factor Loading ตองมากกวา 0.5 (กัลยา วา

นิชยบัญชา, 2546:158) 

กกกกกกก4. การจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบใชวิธีการ K-means Clustering โดยทําการ

กําหนดจํานวนรอบมากท่ีสุด (Maximum Iteration) เทากับ 0 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546:158) 

กกกกกกกก5. สาเหตุท่ีใชวิธี K-means Clustering ในการจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีมีผล

ตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ ในงานวิจัยนี้นั้นเพราะกลุมตัวอยางท่ีตอบ

แบบสอบถามมีจํานวนมากกวา 200 คน ท้ังนี้ผูวิจัยจะไดทดสอบดวยวิธีการ K-means Clustering 

หลายๆคร้ัง เพื่อพิจารณาหาจํานวนกลุมท่ีสามารถอธิบายความไดอยางเหมาะสมท่ีสุด นอกจากนี้

ผูวิจัยไดแปลงขอมูลองคประกอบใหเปนคามาตรฐาน ( Standardized) กอนทําการทดสอบดวยวิธี 

K-means Clustering (กัลยา วานิชยบัญชา 2546:159) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเร่ือง การจัดกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 1ตามองคประกอบ

ท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากกลุมตัวอยาง 287 คน 

ผลการนําเสนอแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 1)ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 2)ปจจัยท่ีมีผลตอการ

เลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3)การจัดกลุมนักศึกษาตาม

องคประกอบท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

กกกกกกกก ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวนท้ังส้ิน 287 คน ขอมูลท่ัวไปประกอบดวย เพศ สาขาวิชา รายได

นักศึกษา อาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครอง ภูมิลําเนาของนักศึกษา ประเภทโรงเรียนท่ีจบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประเภทการสมัครเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ตารางที ่3 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา โดยจําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน  ร้อยละ 

หญิง 246 85.71 

ชาย 41 14.29 

รวม 287 100.00 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบวาจากกลุมตัวอยางนักศึกษาท้ังหมด 287 คน เปนเพศหญิง 246 คน 

คิดเปนรอยละ 85.71 และเปนเพศชาย 41 คน คิดเปนรอยละ 14.29 

 

 



 22 

ตารางที ่4 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา โดยจําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน

ของผู้ปกครอง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของผู้ปกครอง จํานวน  ร้อยละ 

ต่ํากวา 15,000 บาท 100 34.84 

15,000-30,000 บาท 112 39.02 

30,001-50,000 บาท 48 16.73 

50,001-100,000 บาท 18 6.27 

100,000 บาทข้ึนไป 9 3.14 

รวม 287 100.00 

  

กกกกกกกก จากตารางท่ี 4 เม่ือแยกกลุมตัวอยางนักศึกษา ตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญผูปกครองมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000-30,000 บาท ซ่ึงมีจํานวน 112 

คน คิดเปนรอยละ  39.02 รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางท่ีผูปกครองมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 

15,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ  34.84 กลุมตัวอยางท่ีผูปกครองมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 

30,001-50,000 บาท จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 16.73 กลุมตัวอยางท่ีผูปกครองมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 50,001-100,000 บาท จํานวน  18 คน คิดเปนรอยละ 6.27 และกลุมตัวอยางท่ีผูปกครองมี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 100,000 บาทข้ึนไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.14  

 

ตารางที ่5 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา โดยจําแนกตามอาชีพผู้ปกครอง 

อาชีพ จํานวน  ร้อยละ 

รับจาง 76 26.48 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 66 23.00 

คาขาย 59 20.56 

ธุรกิจสวนตัว 49 17.07 

เกษตรกรรม 29 10.10 

อ่ืนๆ 8 2.79 

รวม 287 100.00 
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กกกกกกกก จากตารางท่ี 5 เม่ือแยกกลุมตัวอยางนักศึกษาตามอาชีพผูปกครอง พบวากลุมตัวอยาง

สวนใหญผูปกครองมีอาชีพรับจาง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 26.48 รองลงมาไดแก กลุม

ตัวอยางท่ีผูปกครองมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 23  กลุมตัวอยางท่ี

ผูปกครองมีอาชีพคาขาย จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 20.56 กลุมตัวอยางท่ีผูปกครองมีอาชีพธุรกิจ

สวนตัว จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 17.07 กลุมตัวอยางท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 

29 คน คิดเปนรอยละ 10.10 และกลุมตัวอยางท่ีผูปกครองมีอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

2.79 

 

ตารางที ่6 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา โดยจําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

   ของนักศึกษา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของนักศึกษา จํานวน  ร้อยละ 

ต่ํากวา 3,000 บาท 103 35.89 

3,000-4,500 บาท 141 49.13 

4,501-6,000 บาท 35 12.19 

6,001-8,000 บาท 6 2.09 

8,001 บาทข้ึนไป 2 0.70 

รวม 287 100.00 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 เม่ือแยกกลุมตัวอยางนักศึกษาตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวาสวนใหญ

กลุมตัวอยางมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 3,000-4,500 บาท จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 49.13 

รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 3,000 บาท จํานวน 103 คน คิดเปนรอย

ละ 35.89 กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 4,501-6,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 

12.19 กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 6,001-8,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.09 และ

กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 8,001 บาทข้ึนไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.70  
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ตารางที ่7 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา โดยจําแนกตามภูมิลาํเนาของ 

   นักศึกษา      

ภูมิลาํเนาของนักศึกษา 

 

จํานวน  ร้อยละ 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 89 31.01 

ภาคกลาง 75 26.13 

ภาคตะวันตก 49 17.07 

ภาคใต 30 10.45 

ภาคตะวันออก 16 5.58 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 4.88 

ภาคเหนือ 14 4.88 

รวม 287 100.00 

  

กกกกกกกก จากตารางท่ี 7 เม่ือแยกกลุมตัวอยางนักศึกษาตามภูมิลําเนาของนักศึกษา พบวาสวน

ใหญกลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 

31.01 รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 26.13 

กลุมตัวอยางท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันตก จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 17.07 กลุมตัวอยางท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในภาคใต จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.45 กลุมตัวอยางท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาค

ตะวันออก จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.58 กลุมตัวอยางท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.48 และกลุมตัวอยางท่ีมีภูมิลําเนาอยูใน

ภาคเหนือ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.48  

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา โดยจําแนกตามประเภทโรงเรียนทีจ่บ 

                   การศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประเภทโรงเรียน จํานวน  ร้อยละ 

โรงเรียนรัฐบาล 238 82.93 

โรงเรียนเอกชน 49 17.07 

รวม 287 100.00 
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กกกกกกกก จากตารางท่ี 8 เม่ือแยกกลุมตัวอยางนักศึกษาตามประเภทโรงเรียนท่ีจบการศึกษา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวาจากกลุมตัวอยางนักศึกษาท้ังหมด 287 คน จบจากโรงเรียน

รัฐบาล จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 82.93 และกลุมตัวอยางจบจากโรงเรียนเอกชน จํานวน 49 

คน คิดเปนรอยละ 17.07  

 

ตารางที ่9 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา โดยจําแนกตามประเภทการสมัครเข้า 

   มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประเภทการสมัครเข้า จํานวน  ร้อยละ 

โควตาพิเศษ 100 34.84 

Admissions 96 33.45 

ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน 70 24.39 

โครงการรับตรง 21 7.32 

รวม 287 100.00 

  

กกกกกกกก จากตารางท่ี 9 เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามประเภทการสมัครเขามหาวิทยาลัยศิลปากร 

พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางสมัครเขาประเภทโควตาพิเศษ จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 34.84 

รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางท่ีสมัครเขาประเภท Admissions จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 33.45 

กลุมตัวอยางท่ีสมัครเขาประเภทภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน จํานวน 70 คน คิดเปน

รอยละ 24.39 และกลุมตัวอยางท่ีสมัครเขาประเภทโครงการรับตรง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 

7.32 

 

ตอนที ่2 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการเลอืกศึกษาต่อในคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยาง 287 คน พบวาสามารถแยกองคประกอบของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก

ศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ ไดเปน 8 องคประกอบไดแก 1)ส่ิงอํานวยความสะดวกในการ

เรียน 2)บรรยากาศของสถานท่ี 3)คณาจารยและสาขาวิชา 4)คาครองชีพ 5)ความคุนเคยกับคณะ

วิทยาการจัดการ 6)ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 7)สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร และ 8)ความเหมาะสม

ของคาเทอม โดยใชวิธีวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีจะจับกลุมหรือรวมตัวแปร

ท่ีมีความสัมพันธไวในกลุมหรือ Factor เดียวกัน ตัวแปรท่ีอยูใน Factor เดียวกันจะมีความสัมพันธ
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กันมาก โดยความสัมพันธนั้นอาจจะเปนในทิศทางบวกหรือทิศทางลบก็ได สวนตัวแปรท่ีอยูคนละ 

Factor จะไมมีความสัมพันธหรือมีความสัมพันธกันนอยมาก 

 

ตารางที ่10 แสดงปัจจัยและค่า Factor Loading ขององค์ประกอบที ่1 “ส่ิงอาํนวยความสะดวกใน 

     การเรียน” 

ปัจจัย Factor 

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความ 

สําคญั 

อาคารเรียนกวางขวาง 0.787 3.75 0.81 มาก 

อาคารเรียนคอนขางใหม 0.757 3.64 0.80 มาก 

มีหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาใชงานฟรี 0.666 3.65 0.86 มาก 

อุปกรณการเรียนการสอนมีคุณภาพ 0.546 3.74 0.72 มาก 

กิจกรรมตางๆในมหาวิทยาลัย 0.518 3.47 0.85 มาก 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 องคประกอบท่ี 1 “ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียน ” ประกอบดวย

ปจจัยท้ังหมด 5 ปจจัย มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.518-0.787 มีคา Eigenvalues เทากับ 2.893 

อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 9.644 จากองคประกอบดังกลาว พบวานักศึกษาใหความสําคัญกับ

การมีอาคารเรียนกวางขวาง ( Factor Loading = 0.787) เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ มีอาคารเรียน

คอนขางใหม ( Factor Loading = 0.757) มีหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาใชงานฟรี (Factor 

Loading = 0.666) อุปกรณการเรียนการสอนมีคุณภาพ (Factor Loading = 0.546) และกิจกรรมตางๆ

ในมหาวิทยาลัย (Factor Loading = 0.518) ตามลําดับ ท้ัง 5 ปจจัยท่ีกลาวมานั้น กลุมตัวอยางให

ความสําคัญในระดับมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean ของแตละปจจัย 

 

ตารางที ่11 แสดงปัจจัยและค่า Factor Loading ขององค์ประกอบที ่2 “บรรยากาศของสถานที”่ 

ปัจจัย Factor 

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความ 

สําคญั 

สถานท่ีรมร่ืน 0.789 3.76 0.97 มาก 

สถานท่ีกวางขวาง 0.732 4.07 0.86 มาก 

บรรยากาศเงียบสงบไมวุนวาย 0.666 4.03 0.91 มาก 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 องคประกอบท่ี 2 “บรรยากาศของสถานท่ี” ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 

3 ปจจัย มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.666-0.789 มีคา Eigenvalues เทากับ 2.669 อธิบายความ

แปรปรวนไดรอยละ 8.895 จากองคประกอบดังกลาว พบวานักศึกษาใหความสําคัญกับสถานท่ีรม

ร่ืน (Factor Loading = 0.789) เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ มีสถานท่ีกวางขวาง  (Factor Loading = 

0.732) และบรรยากาศเงียบสงบไมวุนวาย (Factor Loading = 0.666) ตามลําดับ ท้ัง 3 ปจจัยท่ีกลาว

มานั้น กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean ของแตละ

ปจจัย 

 

ตารางที ่12 แสดงปัจจัยและค่า Factor Loading ขององค์ประกอบที ่3 “คณาจารย์และสาขาวชิา” 

ปัจจัย Factor 

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความ 

สําคญั 

อาจารยผูสอนเปนชาวตางชาต ิ 0.743 3.57 0.79 มาก 

อาจารยผูสอนมีเพียงพอสําหรับนักศึกษา 0.735 3.75 0.75 มาก 

สาขาท่ีเปดสอนมีใหเลือกหลายสาขา 0.676 3.64 0.80 มาก 

อาจารยผูสอนมีคุณวุฒิสูง 0.601 3.95 0.71 มาก 

สาขาวิชาตรงกับความตองการของตน 0.512 3.95 0.84 มาก 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 องคประกอบท่ี 3 “คณาจารยและสาขาวิชา” ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 

5 ปจจัย มีคา  Factor Loading ตั้งแต 0.512-0.743 มีคา Eigenvalues เทากับ 2.664 อธิบายความ

แปรปรวนไดรอยละ 8.879 จากองคประกอบดังกลาว พบวานักศึกษาใหความสําคัญกับอาจารย

ผูสอนเปนชาวตางชาติ (Factor Loading = 0.743) เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ อาจารยผูสอนมี

เพียงพอสําหรับนักศึกษา (Factor Loading = 0.735) สาขาท่ีเปดสอนมีใหเลือกหลายสาขา (Factor 

Loading = 0.676) อาจารยผูสอนมีคุณวุฒิสูง (Factor Loading = 0.601) สาขาวิชาตรงกับความ

ตองการของตน (Factor Loading = 0.512) ตามลําดับ ท้ัง 5 ปจจัยท่ีกลาวมานั้น กลุมตัวอยางให

ความสําคัญในระดับมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean ของแตละปจจัย 
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ตารางที ่13 แสดงปัจจัยและค่า Factor Loading ขององค์ประกอบที ่4 “ค่าครองชีพ” 

ปัจจัย Factor 

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความ 

สําคญั 

คาครองชีพต่ํา 0.778 3.41 0.93 มาก 

มีหอพักสําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 0.678 3.83 0.98 มาก 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 13 องคประกอบท่ี 4 “คาครองชีพ” ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 2 ปจจัย มี

คา Factor Loading ตั้งแต 0.678-0.778 มีคา Eigenvalues เทากับ 2.196 อธิบายความแปรปรวนได

รอยละ 7.320 จากองคประกอบดังกลาว พบวา นักศึกษาใหความสําคัญกับคาครองชีพต่ํา (Factor 

Loading = 0.778) และมีหอพักสําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (Factor Loading = 0.678) 

ตามลําดับ ท้ัง 2 ปจจัยท่ีกลาวมานั้น กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก โดยจากการหาคา 

Mean ของแตละปจจัย 

 

ตารางที ่14 แสดงปัจจัยและค่า Factor Loading ขององค์ประกอบที ่5 “ความคุ้นเคยกบัคณะ 

     วทิยาการจัดการ” 

ปัจจัย Factor 

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความ 

สําคญั 

มีเพื่อนมาศึกษาดวย 0.765 2.71 1.17 ปานกลาง 

คนรูจักเรียนอยูท่ีคณะวิทยาการจัดการ 0.687 2.60 1.08 ปานกลาง 

ระยะทางใกลบาน 0.644 2.57 1.31 นอย 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 องคประกอบท่ี 5 “ความคุนเคยกับคณะวิทยาการจัดการ ” ประกอบดวย

ปจจัยท้ังหมด 3 ปจจัย มีคา Factor Loading  ตั้งแต 0.644-0.765 มีคา Eigenvalues เทากับ 2.111 

อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 7.038 จากองคประกอบดังกลาว พบวานักศึกษาใหความสําคัญกับ

การมีเพื่อนมาศึกษาดวย (Factor Loading = 0.765) เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ  คนรูจักเรียนอยูท่ี

คณะวิทยาการจัดการ (Factor Loading = 0.687) และระยะทางใกลบาน (Factor Loading = 0.644) 

ตามลําดับ ท้ัง 3 ปจจัยท่ีกลาวมานั้น กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับปานกลาง โดยวิเคราะหได

จากการหาคา Mean ของแตละปจจัย 
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ตารางที ่15 แสดงปัจจัยและค่า Factor Loading ขององค์ประกอบที ่6 “ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั” 

ปัจจัย Factor 

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความ 

สําคญั 

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 0.780 4.14 0.77 มาก 

มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 0.756 4.32 0.73 มากท่ีสุด 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 องคประกอบท่ี 6 “ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ” ประกอบดวยปจจัย

ท้ังหมด 2 ปจจัย มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.756-0.780 มีคา Eigenvalues เทากับ 1.963 อธิบาย

ความแปรปรวนไดรอยละ 6.542 จากองคประกอบดังกลาว พบวานักศึกษาใหความสําคัญกับ

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย (Factor Loading = 0.780) และมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 

(Factor Loading = 0.756) ตามลําดับ ท้ัง 2 ปจจัยท่ีกลาวมานั้น กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับ

ท่ีมากและมากท่ีสุด ตามลําดับ โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean ของแตละปจจัย 

 

ตารางที ่16 แสดงปัจจัยและค่า Factor Loading ขององค์ประกอบที ่7 “ความห่างไกล” 

ปัจจัย Factor 

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความ 

สําคญั 

สถานท่ีหางไกลตัวเมือง 0.669 3.64 1.11 มาก 

หางไกลสถานท่ีทองเท่ียว 0.554 3.47 1.04 มาก 

  

กกกกกกกกกจากตารางท่ี 16 องคประกอบท่ี 7 “ความหางไกล” ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 2 ปจจัย 

มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.554-0.669 มีคา Eigenvalues เทากับ 1.645 อธิบายความแปรปรวนได

รอยละ 5.483 จากองคประกอบดังกลาว พบวานักศึกษาใหความสําคัญกับสถานท่ีหางไกลตัวเมือง  

(Factor Loading = 0.669) และหางไกลสถานท่ีทองเท่ียว  (Factor Loading = 0.554) ตามลําดับ ท้ัง 2 

ปจจัยท่ีกลาวมานั้น กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean 

ของแตละปจจัย 
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ตารางที ่17 แสดงปัจจัยและค่า Factor Loading ขององค์ประกอบที ่8 “ความเหมาะสมของค่า 

     เทอม”   

ปัจจัย Factor 

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความ 

สําคญั 

รายไดของผูปกครอง 0.808 3.34 0.93 มาก 

คาเทอมท่ีเหมาะสม 0.518 2.92 0.99 ปานกลาง 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 17 องคประกอบท่ี 8 “ความเหมาะสมของคาเทอม ” ประกอบดวยปจจัย

ท้ังหมด 2 ปจจัย มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.518-0.808 มีคา Eigenvalues เทากับ 1.545 อธิบาย

ความแปรปรวนไดรอยละ 5.151 จากองคประกอบดังกลาว พบวานักศึกษาใหความสําคัญกับรายได

ของผูปกครอง (Factor Loading = 0.808) และคาเทอมท่ีเหมาะสม (Factor Loading = 0.518) 

ตามลําดับ ท้ัง 2 ปจจัยท่ีกลาวมานั้น กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับท่ีมากและปานกลาง 

ตามลําดับ โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean ของแตละปจจัย 

 

ตอนที ่3 การจัดกลุ่มนักศึกษาตามองค์ประกอบทีมี่ผลต่อการเลอืกศึกษาต่อในคณะวทิยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยาง 287 คน โดยใชวิธีการจัดกลุมตัวแปรดวยเทคนิค K-Means Cluster 

Analysis โดยนําคา Factor Score ของท้ัง 8 องคประกอบมาจัดกลุม จากการวิเคราะหสามารถ

แบงกลุมนักศึกษาไดเปน 3 กลุมคือ นักศึกษาท่ีเนนความตองการพื้นฐานในการเรียน นักศึกษาท่ี

เนนช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาท่ีเนนความสามารถในการอยูในมหาวิทยาลัย 
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ตารางที ่18 แสดงการจัดกลุ่มนักศึกษาตามองค์ประกอบทีมี่ผลต่อการเลอืกศึกษาต่อในคณะ 

     วทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 

องค์ประกอบ 

กลุ่มนักศึกษา 

นักศึกษาทีเ่น้น

ความต้องการ

พืน้ฐานในการ

เรียน 

นักศึกษาทีเ่น้น

ช่ือเสียงของ

มหาวทิยาลยั 

นักศึกษาทีเ่น้น

ความสามารถใน

การอยู่ใน

มหาวทิยาลยั 

ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียน .28504 -.08472 -.16032 

บรรยากาศของสถานท่ี .75560 -.44851 -.19428 

คณาจารยและสาขาวิชา .50093 -.51750 .09803 

คาครองชีพ -.55715 -.05165 .53702 

ความคุนเคยกับคณะวิทยาการ

จัดการ 

.30752 -.65854 .41136 

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย .25676 .46934 -.70660 

ความหางไกล -.07669 -.04093 .10879 

ความเหมาะสมของคาเทอม .09702 -.01574 -.06806 

จํานวน(คน) 86 102 99 

 

นักศึกษาทีเ่น้นความต้องการพืน้ฐานในการเรียน 

 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยาง 287 คน พบวาหลังจากใชวิธีการจัดกลุมตัวแปรดวยเทคนิค K-Means 

Cluster Analysis โดยนําคา Factor Score ของท้ัง 8 องคประกอบ มาจัดกลุมนักศึกษาแลวนักศึกษา

ในกลุมนี้มีจํานวน 86 คน โดยนักศึกษาในกลุมนี้จะใหความสําคัญกับองคประกอบดานบรรยากาศ

ของสถานท่ี ( .75560) เปนสําคัญ รองลงมาคือ คณาจารยและสาขาวิชา ( .50093) ความคุนเคยกับ

คณะวิทยาการจัดการ ( .30752) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียน ( .28504) ช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัย ( .25676) และความเหมาะสมของคาเทอม ( .09702) สวนองคประกอบดานความ

หางไกล ( -.07669) เปนองคประกอบท่ีไมไดรับความสนใจมากนัก และไมใหความสําคัญกับ

องคประกอบดานคาครองชีพ (-.55715) เลย 
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นักศึกษาทีเ่น้นช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 

 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยาง 287 คน พบวาหลังจากใชวิธีการจัดกลุมตัวแปรดวยเทคนิค K-Means 

Cluster Analysis โดยนําคา Factor Score ของท้ัง 8 องคประกอบ มาจัดกลุมนักศึกษาแลวนักศึกษา

ในกลุมนี้มีจํานวน 102 คน โดยนักศึกษาในกลุมนี้จะใหความสําคัญกับองคประกอบดานช่ือเสียง

ของมหาวิทยาลัยเปนหลัก ( .46934) สวนองคประกอบดานความเหมาะสมของคาเทอม ( -.01574) 

ความหางไกล ( -.04093) คาครองชีพ ( -.05165) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียน  ( -.08472) 

บรรยากาศของสถานท่ี ( -.44851) คณาจารยและสาขาวิชา ( -.51750) เปนองคประกอบท่ีไมไดรับ

ความสนใจมากนัก และไมใหความสําคัญกับองคประกอบดาน ความคุนเคยกับคณะวิทยาการ

จัดการ (-.65854) เลย 

 

นักศึกษาทีเ่น้นความสามารถในการอยู่ในมหาวทิยาลยั 

 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยาง 287 คน พบวาหลังจากใชวิธีการจัดกลุมตัวแปรดวยเทคนิค K-Means 

Cluster Analysis โดยนําคา Factor Score ของท้ัง 8 องคประกอบ มาจัดกลุมนักศึกษาแลวนักศึกษา

ในกลุมนี้มีจํานวน 99 คน โดยนักศึกษาในกลุมนี้จะใหความสําคัญกับองคประกอบดาน คาครองชีพ 

(.53702) เปนสําคัญ รองลงมาคือ ความคุนเคยกับคณะวิทยาการจัดการ  (.41136) ความหางไกล 

(.10879) คณาจารยและสาขาวิชา  (.09803) สวนองคประกอบดาน ความเหมาะสมของคาเทอม  (-

.06806) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียน  ( -.16032) บรรยากาศของสถานท่ี  ( -.19428) เปน

องคประกอบท่ีไมไดรับความสนใจมากนัก และไมใหความสําคัญกับองคประกอบดาน ช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัย (-.70660) เลย 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกก จากการศึกษาวิจัย เร่ือง การจัดกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 1ตามองคประกอบท่ีมีผลตอการ

เลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสรุปผล อภิปรายผล ปญหาท่ี

พบในการวิจัย ตลอดจนขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไปได ดังตอไปนี้ 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

 

กกกกกกกกจากการวิเคราะหผลการวิจัย 3 ตอนคือ 1)ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 2)ปจจัยท่ีมีผล

ตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3)การจัดกลุมนักศึกษาตาม

องคประกอบท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถ

สรุปผล และอภิปรายผลไดดังนี้ 

 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

กกกกกกกก จากผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางนักศึกษา ท้ังหมด 287 คน เปนเพศหญิง 246 คน 

(รอยละ 85.71) และเพศชาย 41 คน (รอยละ 14.29) เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามรายไดเฉล่ียตอเดือน

ของผูปกครอง พบวาสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000-30,000 บาท จํานวน 112 คน (รอยละ 

39.02) รองลงมามีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 100 คน (รอยละ 34.84) และมี

รายได 30,001-50,000 บาท จํานวน 48 คน (รอยละ 16.73) ตามลําดับ เม่ือแยกกลุมตัวอยางตาม

อาชีพผูปกครอง พบวาสวนใหญมีอาชีพรับจาง จํานวน 76 คน (รอยละ 26.48) รองลงมามีอาชีพ

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 66 คน (รอยละ 23.00) และมีอาชีพคาขาย จํานวน 59 คน (รอยละ 

20.56) ตามลําดับ เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของนักศึกษา พบวาสวนใหญมี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 3,000-4,500 บาท จํานวน 141 คน (รอยละ 49.13) รองลงมามีรายไดเฉล่ียต่ํา

กวา 3,000 บาท จํานวน 103 คน (รอยละ 35.89) และมีรายไดเฉล่ีย 4,501-6,000 บาท จํานวน 35 คน 

(รอยละ 12.19) ตามลําดับ เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามภูมิลําเนาของนักศึกษา พบวาสวนใหญมี

ภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 89 คน (รอยละ 31.01) รองลงมามีภูมิลําเนาอยูใน 
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กกกกกกกกภาคกลางจํานวน 75 คน (รอยละ 26.13) และมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันตก จํานวน 49 

คน (รอยละ 17.07) ตามลําดับ เม่ือแยกกลุมตัวอยางนักศึกษาตามประเภทโรงเรียนท่ีจบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวาจบการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 238 คน (รอยละ 82.93) 

และจบจากโรงเรียนเอกชน จํานวน 49 คน (รอยละ 17.07) เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามประเภทการ

สมัครเขามหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาสวนใหญสมัครเขาประเภทโควตาพิเศษ จํานวน 100 คน (รอย

ละ 34.84) และสมัครเขาประเภทภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน จํานวน 70 คน (รอยละ 

24.39) ตามลําดับ    

 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการเลอืกศึกษาต่อในคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

กกกกกกกกผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พบวาสามารถวิเคราะหปจจัยดังกลาว และแบงออกไดเปน 8 องคประกอบไดแก ส่ิง

อํานวยความสะดวกในการเรียน บรรยากาศของสถานท่ี คณาจารยและสาขาวิชา คาครองชีพ 

ความคุนเคยกับคณะวิทยาการจัดการ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ความ

เหมาะสมของคาเทอม อธิบายความแปรปรวนรวมไดรอยละ 58.952 โดยมีรายละเอียดปจจัยคา 

Factor Loading คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญขององคประกอบท้ัง 8 

องคประกอบ 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 1 “ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียน” ประกอบดวย 5 ปจจัยคือ อาคาร

เรียนกวางขวาง อาคารเรียนคอนขางใหม มีหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาใชงานฟรี อุปกรณ

การเรียนการสอนมีคุณภาพ และกิจกรรมตางๆในมหาวิทยาลัย มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.518-

0.787 มีคา Eigenvalues เทากับ 2.893 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 9.644 จากองคประกอบนี้

จะพบวา อาคารเรียนกวางขวาง ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ทางผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ จึง

สมควรมีนโยบายกอสรางอาคารเรียนใหกวางขวาง จัดหองเรียนหรืออาคารเรียนไมใหคับแคบ

เกินไป 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 2 “บรรยากาศของสถานท่ี ” ประกอบดวย 3 ปจจัยคือ สถานท่ีรมร่ืน 

สถานท่ีกวางขวาง และบรรยากาศเงียบสงบไมวุนวาย มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.666-0.789 มีคา 

Eigenvalues เทากับ 2.669 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.895 จากองคประกอบนี้จะพบวา 

กลุมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสถานท่ีกวางขวางมากท่ีสุด และจากองคประกอบท่ี 1 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับอาคารเรียนกวางขวางมากท่ีสุด เชนกัน ดังนั้น ผูบริหารคณะ
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วิทยาการจัดการ ไมเพียงแตตองจัดอาคารเรียนใหกวางขวาง แตตองรวมถึงสถานท่ีในบริเวณตางๆ

ของมหาวิทยาลัยใหกวางขวาง เพื่อสะดวกตอการใชสถานท่ี 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 3 “คณาจารยและสาขาวิชา ” ประกอบดวย 5 ปจจัยคือ อาจารยผูสอน

เปนชาวตางชาติ อาจารยผูสอนมีเพียงพอสําหรับนักศึกษา สาขาวิชาท่ีเปดสอนมีใหเลือกหลายสาขา 

อาจารยผูสอนมีคุณวุฒิสูง และสาขาวิชาตรงกับความตองการของตน มีคา Factor Loading ตั้งแต 

0.512-0.743 มีคา Eigenvalues เทากับ 2.664 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.879 โดยคณาจารย

นั้นถือวาเปนปจจัยสําคัญในการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถถายทอดใหแก

นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จากองคประกอบนี้ พบวาอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิสูง และสาขาวิชา

ตรงกับความตองการของตน เปนปจจัยท่ีกลุมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก และให

ความสําคัญเทากัน ดังนั้น ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการควรมีนโยบายรับอาจารยท่ีมีคุณวุฒิใน

ระดับสูงเขามาสอน แตบางคร้ังคุณวุฒิเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ ยิ่งถามีประสบการณในการ

สอนจะยิ่งทําใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และนอกจากนี้ทางผูบริหารควรมีนโยบายในการเปด

สาขาวิชาท่ีกําลังเปนท่ีตองการ และเปนท่ีสนใจในกลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะ

ในขณะนี้ทางคณะวิทยาการจัดการยังมีสาขาวิชาท่ีเปดสอนคอนขางนอย ถายิ่งเปดสาขาวิชาเพิ่มก็จะ

ยิ่งเพิ่มทางเลือกใหแกผูท่ีจะเขามาศึกษาตอไดมากไปดวย 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 4 “คาครองชีพ” ประกอบดวย 2 ปจจัยคือ คาครองชีพต่ํา และมีหอพัก

สําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.678-0.778 มีคา Eigenvalues เทากับ 

2.196 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 7.320 จากองคประกอบนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญกับการมีหอพักในมหาวิทยาลัย ซ่ึงในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ตอง

ตัดสินใจอยางรอบคอบ โดยสวนใหญแลวผูปกครองจะเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจดวย การท่ี

มีหอพักในมหาวิทยาลัย ชวยใหผูปกครองรูสึกวาบุตรหลานมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน เพราะอยาง

นอยก็แยกหอพักชาย-หญิง และชวยลดคาใชจายในการเดินทางเวลาไปเรียนดวย ผูบริหารคณะ

วิทยาการจัดการควรเพิ่มจํานวนหอพักใหมากข้ึน เพราะในแตละปรับนักศึกษาเขามามากข้ึนทุกป 

แตหอพักยังไมเพียงพอสําหรับนักศึกษา และนอกจากนี้การจัดการระบบสาธารณูปโภคตางๆใน

หอพัก เชน น้ํา ไฟ อินเตอรเน็ต ฯลฯ ตองใหเกิดความสะดวกแกนักศึกษาอยางเพียงพอ 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 5 “ความคุนเคยกับคณะวิทยาการจัดการ ” ประกอบดวย 3  ปจจัยคือ มี

เพื่อนมาศึกษาดวย คนรูจักเรียนอยูท่ีคณะวิทยาการจัดการ และระยะทางใกลบาน มีคา Factor 

Loading ตั้งแต 0.644-0.765 มีคา Eigenvalues เทากับ 2.111 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 7.038 

โดยในองคประกอบนี้ การมีเพื่อนมาศึกษาดวยเปนส่ิงท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด 

แสดงใหเห็นวาสวนใหญท่ีนักศึกษาเลือกเขามาศึกษาตอจะมีเพื่อนมาศึกษาดวย เพราะจะทําใหรูสึก
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วาไมโดดเดี่ยว จากนโยบายการรับสมัครประเภทภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใตตอนบน ซ่ึงจะ

มีโควตาไปยังโรงเรียนตามภูมิภาคดังกลาว และใหโควตาสาขาละ 1 คน ดังนั้นผูบริหารคณะ

วิทยาการจัดการจึงควรเปล่ียนนโยบายดังกลาว จากสาขาละ 1 คนอาจเพิ่มเปน 2 คน เพื่อใหนักเรียน

มีเพื่อนมาศึกษาดวย เพราะนักเรียนบางคนถาไมมีเพื่อนมาดวย ตัวเองก็สละสิทธ์ิไป ท้ังๆท่ี

คุณสมบัติก็ผานทุกประการ 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 6 “ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ” ประกอบดวย 2 ปจจัยคือ ช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยรัฐบาล มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.756-0.780 มี

คา Eigenvalues เทากับ 1.963 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 6.542 การท่ีมหาวิทยาลัยเปน

มหาวิทยาลัยรัฐบาลคือปจจัยหลักท่ีนักศึกษาเลือกเขามาศึกษาตอ และเปนปจจัยท่ีผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด จากท้ังหมด 8 องคประกอบ ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ

จึงควรพัฒนา หรือสรางความแตกตางจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลอ่ืนๆ ซ่ึงมีอยูจํานวนมากอาจจัด

โครงการแนะแนวใหความรูเกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ ตามโรงเรียนมัธยมตางๆใหมากข้ึน และ

เพื่อใหเปนท่ีรูจักมากข้ึนดวย 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 7 “ความหางไกล” ประกอบดวย 2 ปจจัยคือ สถานท่ีหางไกลตัวเมือง 

และหางไกลสถานท่ีทองเท่ียว มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.554-0.669 มีคา Eigenvalues เทากับ 

1.645 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 5.483 จากองคประกอบนี้พบวา สถานท่ีหางไกลตัวเมือง

เปนปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนี้เพิ่ง

มาเปดเม่ือไมนาน และในอนาคตทางผูบริหารมีแผนจะพัฒนาตอไปเร่ือยๆ จึงจําเปนตองใชพื้นท่ี

มากพอสมควร และบริเวณท่ีตั้งหางจากตัวเมืองหัวหินคอนขางมาก ปจจัยนี้อาจทําใหผูปกครอง

หลายๆทานเห็นวามหาวิทยาลัยอยูหางจากตัวเมือง จะชวยใหบุตรหลานไมเท่ียวมากจนไมสนใจ

เร่ืองเรียน ประเด็นท่ีพึงพิจารณาอีกประการคือ จากองคประกอบท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญกับบรรยากาศเงียบสงบไมวุนวาย (คาเฉล่ียเทากับ 4.03) แสดงใหเห็นวานักศึกษาสวน

ใหญเขามาศึกษาตอเพราะสถานท่ีหางไกลตัวเมือง จึงทําใหมีบรรยากาศเงียบสงบ ผูบริหารคณะ

วิทยาการจัดการจึงตองใหความสําคัญกับบรรยากาศบริเวณมหาวิทยาลัย ไมใหวุนวายท้ังใน

มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 8 “ความเหมาะสมของคาเทอม” ประกอบดวย 2 ปจจัยคือ รายไดของ

ผูปกครอง และคาเทอมท่ีเหมาะสม มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.518-0.808 มีคา Eigenvalues 

เทากับ 1.545 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 5.151 โดยในองคประกอบนี้รายไดของผูปกครอง

เปนปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก เนื่องจากคาใชจายตางๆของนักศึกษา 

ผูปกครองจะเปนผูออกให หรือในบางรายก็กูยืมจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา แตผูปกครองก็ยัง
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ตองสงเสียใหบาง ดังนั้นผูบริหารคณะวิทยาการจัดการตองคํานึงถึงความเหมาะสมของคาเทอม 

รวมถึงคาใชจายตางๆกับรายไดของผูปกครองของนักศึกษา อาจชวยแบงเบาภาระคาใชจายของ

ผูปกครอง โดยการเพิ่มจํานวนทุนการศึกษาใหมากข้ึน เพื่อเพิ่มโอกาสใหนักศึกษามากข้ึนดวย 

 

การจัดกลุ่มนักศึกษาตามองค์ประกอบทีมี่ผลต่อการเลอืกศึกษาต่อในคณะวทิยาการจัดการ 

  

กกกกกกกกผลการจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยวิธี K-Means Cluster โดยการนําคา Factor Score ของท้ัง 8 

องคประกอบมาจัดกลุมนักศึกษา จากการวิเคราะหสามารถแบงกลุมนักศึกษาไดเปน 3 กลุมคือ 

นักศึกษาท่ีเนนความตองการพื้นฐานในการเรียน นักศึกษาท่ีเนนช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย และ

นักศึกษาท่ีเนนความสามารถในการอยูในมหาวิทยาลัย  

กกกกกกกก นักศึกษาท่ีเนนความตองการพื้นฐานในการเรียนคือ นักศึกษาท่ีใหความสําคัญกับ

บรรยากาศของสถานท่ี และคณาจารยและสาขาวิชา แตไมไดใหความสําคัญกับคาครองชีพ 

นักศึกษากลุมนี้จึงเปนนักศึกษาท่ีเจาะจงจะมาศึกษาตอเปนหลัก โดยไมสนใจในเร่ืองคาใชจายหรือ

ความเหมาะสมของคาเทอม ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 86 คน คิดเปน 29.97 %  

กกกกกกกกนักศึกษาท่ีเนนช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยคือ นักศึกษาท่ีใหความสําคัญกับช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว โดยไมไดใหความสําคัญกับปจจัยอ่ืนเลย นักศึกษากลุมนี้จึงเปน

นักศึกษาท่ีใหความสําคัญกับช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเปนหลัก และมีความเช่ือวาการจะเลือกศึกษา

ตอตองเลือกมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 102 คน คิดเปน 35.54 %  

กกกกกกกกนักศึกษาท่ีเนนความสามารถในการอยูในมหาวิทยาลัยคือ นักศึกษาท่ีใหความสําคัญกับ

คาครองชีพ และความคุนเคยกับคณะวิทยาการจัดการ แตไมไดใหความสําคัญกับช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงคาดการณไดวานักศึกษากลุมนี้คํานึงถึงเร่ืองคาใชจายในชีวิตประจําวัน รวมถึง

ความสัมพันธกับเพื่อนๆในคณะวาเปนปจจัยท่ีจะทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยนี้ได

อยางราบร่ืนและมีความสุข ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 99 คน คิดเปน 34.49 % 

 

ปัญหาทีพ่บในการวจัิย 

 

กกกกกกกกในการแจกแบบสอบถามสวนใหญผูวิจัยจะแจกไปตามสาขาวิชา และใหตัวแทนแตละ

สาขาเก็บแบบสอบถามใหจึงทําใหไดแบบสอบถามไมครบ ทําใหคอนขางเสียเวลาในการเก็บ

แบบสอบถามไปบาง 



 38 

ข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกในการเก็บแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีทําการเก็บขอมูลคือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 เพียงช้ัน

ปเดียว ควรขยายกลุมตัวอยางในช้ันปอ่ืนและคณะอ่ืนๆบาง เพื่อใหคําตอบท่ีไดมีความหลากหลาย

มากยิ่งข้ึน  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง:   การจัดกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี1ตามองคประกอบท่ีสงผลตอการเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาการ 

           จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

คาํช้ีแจง:โปรดใสเคร่ืองหมาย    ลงในชองหนาคําตอบท่ีถูกตองหรือตรงกับความคิดเห็นของทาน     

 มากท่ีสุด 
 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ 

      [  ] หญิง   [  ]   ชาย 

2.  สาขา 

      [  ]   การจัดการธุรกิจท่ัวไป [  ]   การจัดการการทองเท่ียว               [  ]   การจัดการชุมชน   

      [  ]   การตลาด                          [  ]   การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ                                               

      [  ]   ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก     [  ]   รัฐประศาสนศาสตร 
       

3.  รายไดผูปกครองเฉล่ียตอเดือน 

      [  ]   ต่ํากวา 15,000 บาท            [  ]   15,000 – 30,000 บาท                  [  ]   30,001 – 50,000 

บาท 

      [  ]   50,001 – 100,000 บาท       [  ]   100,000 บาทข้ึนไป 

4.  อาชีพผูปกครอง 

      [  ]   ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ   [  ]   ธุรกิจสวนตัว                             [  ]   รับจาง 

      [  ]   เกษตรกรรม                     [  ]   คาขาย                                        [  ]   อ่ืนๆ......................    

5.  รายไดนักศึกษาเฉล่ียตอเดือน 

     [  ]   ต่ํากวา 3,000 บาท             [  ]   3,000 – 4,500 บาท                     [  ]   4,501 – 6,000 บาท 

     [  ]   6,001 – 8,000 บาท           [  ]   8,001 บาทข้ึนไป 

6.   ภูมิลําเนาของนักศึกษา 

     [  ]   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล              [  ]   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          

     [  ]   ภาคกลาง                                                 [  ]   ภาคเหนือ                                              

     [  ]   ภาคใต                                                     [  ]   ภาคตะวันตก                                           

     [  ]   ภาคตะวันออก 
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7.  ประเภทโรงเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     [  ]   โรงเรียนรัฐบาล                   [  ]   โรงเรียนเอกชน    

8.  ประเภทการสมัครเขามหาวิทยาลัยศิลปากร 

     [  ]   โควตาพิเศษ                        [  ]   ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน 

     [  ]   Admissions กลาง               [  ]   รับตรง                            

     [  ]   ทุนอุดมศึกษาพัฒนาจ.ชายแดนภาคใต 

 

 

 

ส่วนที ่2: ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกศึกษาในคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ของนักศึกษาช้ัน

ปีที ่1 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัศิลปากรของนศ.

คณะวทิยาการจัดการ ช้ันปีที1่ 

ระดบัความสําคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.  รายไดของผูปกครอง      

2.  ความเห็นชอบของผูปกครอง      

3.  คนรูจักเรียนอยูทีค่ณะวิทยาการจัดการ      

4.  มีเพื่อนมาศึกษาดวย      

5.  ระยะทางใกลบาน      

6.  หางไกลบานมีอิสระมากขึ้น      

7.  ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย      

8.  มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยรัฐบาล      

9.  คาเทอมที่เหมาะสม      

10. อาจารยผูสอนมีคุณวุฒิสูง      

11. อาจารยผูสอนมีเพียงพอสําหรับนักศึกษา      

12. อาจารยผูสอนภาษาเปนชาวตางชาติ      

13. สาขาวิชาที่เปดสอนมีใหเลือกหลายสาขา      

14. สาขาวิชาตรงกับความตองการของตน      

15. ทุนการศึกษา      

16. อุปกรณการเรียนการสอนมีคุณภาพ      

17. มีหองคอมฯสําหรับนักศึกษาใชงานฟรี      

18. อาคารเรียนกวางขวาง      

19. อาคารเรียนคอนขางใหม      
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20. กิจกรรมตางๆในมหาวิทยาลัย      

21. เวลาไปเรียนใชจักรยานเปนพาหนะ      

22.สถานที่รมร่ืน      

23. สถานที่กวางขวาง      

24. สถานที่หางไกลตัวเมือง      

25. การเดินทางสะดวก      

26. มหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาอยางตอเนื่อง      

27. บรรยากาศเงียบสงบ ไมวุนวาย      

28. หางไกลสถานที่ทองเที่ยว      

29. คาครองชีพต่ํา      

30. มีหอพักสําหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย      
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

 ช่ือ-สกุล  นางสาวสาวิตรี ล้ิมสิตานัน  
 ท่ีอยู   274/4 หมู 7 ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

7700 

 วัน เดือน ปเกิด  10 ตุลาคม 2530 

 ประวัติการศึกษา  

  พ .ศ.2549      สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

           จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

พ.ศ.2552       ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

        ธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 


