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สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา                                                                        
สารบัญ                                                                                     
สารบัญตาราง                                                                               
บทสรุปปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ ภายในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาชัน้ปที่1 รุนปการศึกษา 2553 ที่ตอบแบบสํารวจ 1 
2. ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 
     ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยภาพรวม 
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3. เหตุผลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของสถาบัน  
    เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยภาพรวม 
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4. ขอมูลปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอและเหตุผลที่เลือกเขาศึกษาตอ  
ของนักศึกษา  ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ในคณะตางๆ ภายในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกรายคณะ 
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 1.1 แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูกรอกแบบสํารวจ ปจจยัที่มีอิทธิพลตอ 
                   การเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ ภายในสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
                   เจาคุณทหารลาดกระบัง  

1 

ตารางที่ 1.2 แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามเพศ 2 
ตารางที่ 1.3 แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 3 
ตารางที่ 1.4 แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามคาใชจาย 
                   ที่ไดรับจากผูปกครองเฉลี่ยรายวัน 

4 

ตารางที่ 1.5 แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามผูปกครอง 
                    ของนักศึกษา 

5 

ตารางที่ 1.6 แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามอาชีพของ 
                    ผูปกครอง 

6 

ตารางที่ 1.7 แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามระดับการศึกษา  
                   ของผูปกครอง 

7 

ตารางที่ 1.8 แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามรายไดเฉลีย่ของ 
                    ผูปกครอง 

8 

ตารางที่ 1.9 แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามประเภทการรับ 
                   นักศึกษา 

9 

ตารางที่ 2.1 แสดงขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ ภายใน 
                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังในภาพรวม 

10 

ตารางที่ 3.1 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตผุลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
                    ปการศึกษา 2553 จําแนกตามดานตาง ๆ     
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ตารางที่ 3.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตผุลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
                    ปการศึกษา 2553 ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ  
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ตารางที่ 3.3 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตผุลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
                   ปการศึกษา 2553 ดานวิชาการ 
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ตารางที่ 3.4 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตผุลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
                    ปการศึกษา 2553 ดานการบรกิาร 

15 

ตารางที่ 4.1.1  แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกศึกษา 
                    ตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร   

17 



ตารางที่ 4.1.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
                       ปการศึกษา 2553 ดานตาง ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร   

18 

ตารางที่ 4.1.3  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ  
                       ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร   

19 

ตารางที่ 4.1.4  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานวิชาการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร   

20 

ตารางที่ 4.1.5  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานการบริการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร   

20 

ตารางที่ 4.2.1  แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกศึกษา 
                      ตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

21 

ตารางที่ 4.2.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
                       ปการศึกษา 2553 ดานตาง ๆ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

22 

ตารางที่ 4.2.3  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ  
                       ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

23 

ตารางที่ 4.2.4  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานวิชาการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

24 

ตารางที่ 4.2.5  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานการบริการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

24 

ตารางที่ 4.3.1  แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกศึกษา 
                      ตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

25 

ตารางที่ 4.3.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
                       ปการศึกษา 2553 ดานตาง ๆ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

26 

ตารางที่ 4.3.3  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ  
                       ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

27 

ตารางที่ 4.3.4  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานวิชาการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

28 

ตารางที่ 4.3.5  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานการบริการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

28 

ตารางที่ 4.4.1  แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกศึกษา 
                      ตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

29 

ตารางที่ 4.4.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
                       ปการศึกษา 2553 ดานตาง ๆ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

30 



ตารางที่ 4.4.3  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ  
                       ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

31 

ตารางที่ 4.4.4  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานวิชาการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

32 

ตารางที่ 4.4.5  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานการบริการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

32 

ตารางที่ 4.5.1  แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกศึกษา 
                      ตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร 

33 

ตารางที่ 4.5.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
                       ปการศึกษา 2553 ดานตาง ๆ คณะวิทยาศาสตร 

34 

ตารางที่ 4.5.3  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ  
                       ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร 

35 

ตารางที่ 4.5.4  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานวิชาการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร 
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ตารางที่ 4.5.5  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานการบริการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร 

36 

ตารางที่ 4.6.1  แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกศึกษา 
                      ตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

37 

ตารางที่ 4.6.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
                       ปการศึกษา 2553 ดานตาง ๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

38 

ตารางที่ 4.6.3  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ  
                       ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

39 

ตารางที่ 4.6.4  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานวิชาการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

40 

ตารางที่ 4.6.5  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานการบริการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

40 

ตารางที่ 4.7.1  แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกศึกษา 
                      ตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

41 

ตารางที่ 4.7.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
                       ปการศึกษา 2553 ดานตาง ๆ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

42 

ตารางที่ 4.7.3  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ  
                       ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ตารางที่ 4.7.4  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานวิชาการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ตารางที่ 4.7.5  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานการบริการของ 
                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ตารางที่ 4.7.1  แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกศึกษา 
                      ตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 วทิยาลัยนานาชาติ 
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                       ปการศึกษา 2553 ดานตาง ๆ วิทยาลัยนานาชาติ 
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ตารางที่ 4.7.3  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ  
                       ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยนานาชาต ิ

47 

ตารางที่ 4.7.4  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอดานวิชาการของ 
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                       นักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยนานาชาต ิ
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รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  1 
 

รายงานสรุปปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รุนปการศึกษา  2553 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

จากการสํารวจปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ ของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รุนปการศึกษา 2553 โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมลูดวยการใหนกัศึกษาชัน้ปที ่ 1 (ไมรวมวิทยาเขตชุมพร) จํานวน 5,499 คน ตอบแบบ
สํารวจผานเวบ็ไซต ของสํานักทะเบียนและประมวลผลระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2553 
โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใหความรวมมอืในการตอบแบบสํารวจจํานวน 5,480 คน คดิเปนรอยละ 
99.65 ซ่ึงจะนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตาราง และคําอธิบายผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิล
ตอการเลือกศึกษาตอของนกัศึกษาชัน้ปที ่ 1 ของคณะตางๆ ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ผลการสํารวจมีดงัตอไปนี ้
1.นักศึกษาชั้นปท่ี 1 รุนปการศึกษา 2553 ท่ีตอบแบบสํารวจ 
ตารางที่ 1.1  แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษา 
                  ตอในคณะตางๆ ภายในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

คณะ จํานวนนักศึกษา
ชั้นปท่ี1 

จํานวนผูตอบ
แบบสํารวจ 

รอยละ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร 1,816 1,811 99.72 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 504 502 99.60 

3. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 584 577 98.80 

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 702 699 99.57 

5. คณะวิทยาศาสตร 1,422 1,422 100.00 

7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 101 101 100.00 

6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 198 197 99.49 

8. วิทยาลัยนานาชาต ิ 27 26 96.30 

9. วิทยาลัยการบริหารและจดัการ 145 145 100.00 

รวม 5,499 5,480 99.65 
 

จากตารางที ่ 1.1 ขอมูลจาํนวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจปการศกึษา 2553 ที่ตอบแบบ
สํารวจพบวา ผูตอบแบบสํารวจเปนนกัศึกษาชัน้ปที ่ 1 จากคณะวทิยาศาสตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวทิยาลัยการบรหิารและจดัการคดิเปน รอยละ 100.00 รองลงมาเปนคณะ
วิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 99.72 และคณะสถาปตยกรรมศาสตร คดิเปนรอยละ 99.60 ตามลําดับ  



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  2 
 

ตารางที่ 1.2  แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 
1. ชาย 2,736 49.93 
2. หญิง 2,744 50.07 

รวม 5,480 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.2 ขอมูลรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามเพศ 
 
จากตารางที่ 1.2 ขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจพบวา นกัศกึษาชั้นปที่ 1 สวน

ใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 50.07 (2,744 คน) รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 49.93 
(2,736 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  3 
 

ตารางที่ 1.3  แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 
 

เกรดเฉลี่ยของนักศึกษา    จํานวน(คน) รอยละ 
1. เกรดเฉลี่ย 1.01 – 2.00 31 0.57 
2. เกรดเฉลี่ย 2.01 – 3.00 1,477 26.95 
3. เกรดเฉลี่ย 3.01 – 4.00 3,911 71.37 
4. ไมระบ ุ 61 1.11 

รวม  เกรดเฉลี่ย 3.26 5,480 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.3 ขอมูลจํานวนผูตอบแบบสํารวจ จําแนกเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 
 
จากตารางที่ 1.3 ขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจพบวา นักศกึษาชั้นปที ่1 มีเกรด

เฉลี่ยรวม เทากับ 3.26 สวนใหญมี เกรดเฉลี่ยระหวาง 3.01 – 4.00  คิดเปน รอยละ 71.37 (3,911 คน) 
รองลงมาเปนเกรดเฉลี่ยระหวาง 2.01 – 3.00 คิดเปน รอยละ 26.95 (1,477 คน) เกรดเฉลี่ยระหวาง 
1.01 – 2.00 คิดเปน รอยละ 0.57 (31 คน) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  4 
 

ตารางที่ 1.4  แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับจาก
ผูปกครองเฉลี่ยรายวัน 

 

คาใชจายท่ีไดรับจากผูปกครองเฉลี่ยรายวนั จํานวน(คน) รอยละ 

1. ต่ํากวา 50 บาท 63 1.15 
2. 51 – 100 บาท 1,942 35.44 
3. 101 – 150 บาท 1,639 29.91 
4. 151 – 200 บาท 1,387 25.31 
5. 201 – 250 บาท 118 2.15 
6. 251 – 300 บาท 167 3.05 
7. 301 บาท ขึ้นไป 162 2.96 
8. ไมระบ ุ 2 0.04 

รวม เฉล่ีย  147  บาท 5,480 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.4  ขอมูลจํานวนผูตอบแบบสํารวจ คาใชจายท่ีไดรับจากผูปกครองเฉลี่ยรายวนั 
 
จากตารางที่ 1.4 ขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 มี

คาใชจายทีไ่ดรับจากผูปกครองเฉลี่ยรายวนั ในภาพรวมเทากับ 147 บาทตอวัน สวนใหญมี คาใชจาย
ที่ไดรับจากผูปกครองเฉลี่ยรายวัน ระหวาง 51 – 100 บาท คิดเปนรอยละ 35.44 (1,942 คน) 
รองลงมาเปน คาใชจาย เฉลี่ยระหวาง 101 – 150 บาท คิดเปน รอยละ 29.91 (1,639 คน) และ 
คาใชจาย เฉลีย่ระหวาง 151 – 200 บาท คิดเปน รอยละ 25.31(1,387คน) ตามลําดับ 
 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  5 
 

ตารางที่ 1.5  แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามผูปกครองของนักศึกษา  
 

ผูปกครองของนักศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 

1. บิดา 587 10.71 

2. มารดา 936 17.08 

3. บิดาและมารดา 3,672 67.01 

4. ผูปกครองที่ไมใชบิดามารดา 285 5.20 

รวม 5,480 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รูปที่ 1.5  ขอมูลจํานวนผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามผูปกครองของนักศึกษา  
 
จากตารางที่ 1.5 ขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจพบวา ผูปกครองของนักศึกษา 

ช้ันปที่ 1 สวนใหญ เปนบิดาและมารดา  คดิเปนรอยละ 67.01 (3,672 คน) รองลงมาเปน มารดา คดิ
เปนรอยละ 17.08 (936 คน) บิดา คิดเปนรอยละ 10.71 (587 คน) และ ผูปกครองที่ไมใชบิดามารดา 
คิดเปนรอยละ 5.20 (285 คน) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  6 
 

ตารางที่ 1.6  แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามอาชพีของผูปกครอง 
 

อาชีพของผูปกครอง จํานวน(คน) รอยละ 

1. ธุรกิจสวนตวั/คาขาย 1,850 33.76 

2. รัฐวิสาหกจิ 247 4.51 

3. รับราชการ 1,344 24.53 

4. เอกชน 590 10.77 

5. อ่ืนๆ 1,449 26.44 

รวม 5,480 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รูปที่ 1.6  ขอมูลจํานวนผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 
 
จากตารางที่ 1.6 ขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจพบวา อาชพีของผูปกครองของ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 สวนใหญ ประกอบอาชพีธุรกิจสวนตวั/คาขาย คิดเปนรอยละ 33.76 (1,850 คน) 
รองลงมาเปน อาชีพอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 26.44 (1,449 คน) รับราชการ คิดเปนรอยละ 24.53 (1,344 
คน) เอกชน คิดเปนรอยละ 10.77 (590 คน) และ รัฐวิสาหกจิ คิดเปนรอยละ 4.51 (247 คน) 
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  7 
 

ตารางที่ 1.7  แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง 
 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง จํานวน(คน) รอยละ 

1. ต่ํากวามัธยมตน 1,393 25.42 

2. มัธยมปลายหรือเทียบเทา 1,146 20.91 

3. อนุปริญญา 505 9.22 

4. ปริญญาตรี 1,973 36.00 

5. สูงกวาปริญญาตรี 463 8.45 

รวม 5,480 100.00 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 1.7  ขอมูลจํานวนผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง 
 
จากตารางที่ 1.7 ขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจพบวา ระดับการศกึษาของ

ผูปกครองนักศึกษาชั้นปที่ 1 สวนใหญ ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 36.00 (1,973 คน) รองลงมา
เปน ต่ํากวามธัยมตน คิดเปนรอยละ 25.42 (1,393 คน) มัธยมปลายหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 
20.91 (1,146 คน) อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 9.22 (505 คน) และ สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
8.45 (463 คน) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  8 
 

ตารางที่ 1.8  แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามรายไดเฉล่ียของ
ผูปกครอง 

 

รายไดเฉล่ียของผูปกครอง จํานวน(คน) รอยละ 

1. ต่ํากวา 10,000 บาท 1,501 27.39 
2. 10,001 – 20,000 บาท 1,397 25.49 
3. 20,001 – 30,000 บาท 1,030 18.80 
4. 30,001 – 40,000 บาท 436 7.96 
5. 40,001 – 50,000 บาท 502 9.16 
6. 50,000 บาท ขึ้นไป 584 10.66 
7. ไมระบ ุ 30 0.50 

รวม เฉล่ีย 25,177  บาท 5,480 100.00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.8  ขอมูลจํานวนผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของผูปกครอง 
 
จากตารางที ่ 1.8 ขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจพบวา รายไดเฉลี่ยของ

ผูปกครองนักศึกษาชั้นปที่ 1  ในภาพรวมเทากับ 25,177 บาท สวนใหญ ต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปน
รอยละ 27.39 (1,501 คน) รองลงมาเปน รายได 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.49 (1,397 
คน) รายได 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.80 (1,030 คน) รายได 50,000 บาท ขึ้นไป คิด
เปนรอยละ 10.66 (584 คน) รายได 40,001 – 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.16 (502 คน) และ รายได 
30,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.96 (436 คน) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1.9 แสดงขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามประเภทการรับนักศึกษา 
 

ประเภทการรับนักศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 

1. แบบรับตรง 2,407 43.90 
2. แบบโควตา 1,329 24.30 
3. แบบ Admission 1,744 31.80 

รวม 5,480 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.9  ขอมูลจํานวนผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามรายไดเฉล่ียของผูปกครอง 
 
จากตารางที่ 1.9 ขอมูลจํานวนและรอยละผูตอบแบบสํารวจพบวา ประเภทการรับนักศึกษา

ของนักศึกษาชั้นปที่ 1  สวนใหญ เปนประเภทแบบรับตรง คิดเปนรอยละ 43.90 (2,407 คน) 
รองลงมาเปน แบบ Admission คิดเปนรอยละ 31.80 (1,744 คน) และ แบบโควตา คิดเปนรอยละ 
24.30 (1,329 คน) ตามลําดับ 
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2.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ของสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยภาพรวม 

 การสํารวจปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ ภายในสถาบันฯในภาพรวม
ประกอบดวย 15 ขอคําถาม  มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
ตารางที่ 2.1  แสดงขอมูลปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ ภายในสถาบันเทคโนโลยี     
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวม 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1. ทานใหความสนใจในอาชีพของตัวทานเองเปนตัวกําหนดในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ  

4.28 0.72 1 

2. เพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดียวกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ
เลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

2.71 1.20 13 

3. ผูปกครองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 3.16 1.10 10 
4. ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 2.79 1.14 12 
5. ทานคิดวารายไดของอาชีพในแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
       ในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.74 0.88 5 

6. ความมั่นคงในอาชีพของแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

4.00 0.82 2 

7. อาชีพหลักในภูมิลําเนาที่ทานพักอาศัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.13 1.16 11 

8. เกรดเฉลี่ยในการเรียนระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.63 1.02 7 

9. คะแนนสอบเขาสูง – ตํ่า (Admission) ของแตละคณะมีอิทธิพลตอ  
       การตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.67 1.1  6 

10. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอ
ในคณะตาง ๆ 

3.97 0.85 3 

11. จํานวนนักศึกษาในแตละคณะประกาศรับมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ ยิ่งรับมากยิ่งมีอิทธิพลมาก 

3.37 1.03 9 

12. ทานคิดวาสาขาวิชาที่ทานเลือกเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 3.84 0.80 4 
13. ทานรูจักอาชีพตาง ๆ ที่สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา 

จาก สจล.เปนอยางดี 
3.62 0.82 8 

14. ทานคิดวาทานรูจักคณะที่ทานเลือกศึกษาตอเปนอยางดี  3.63 0.78 7 
15. โดยภาพรวมแลวทานใหความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. 

มากนอยเพียงใด 
4.28 0.71 1 

รวม 3.59 0.53     
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จากตารางที่ 2.1 พบวา ปจจยัที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในสถาบันฯ ในเรื่อง  ความ

สนใจในอาชพีเปนตวักําหนดในการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ และ ภาพรวมมีความสนใจในการ
เลือกเรียนตอใน สจล.  เปนลําดับที่ 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.28  รองลงมาเปนเรื่อง ความมั่นคงใน
อาชีพของแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ  เปนลําดับที่ 2 
มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.00  ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอใน
คณะตาง ๆ เปนลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 3.97  โดยปจจัยที่มีอิทธิพลเปนลําดับสุดทายตอการเลือก
ศึกษาตอในคณะตางๆ ภายในสถาบัน คือเร่ือง เพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดียวกนัมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ มีคาเฉลี่ยคิดเปน 2.71 
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3.  เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชัน้ปท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยภาพรวม 
 

การสํารวจเหตผุลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในคณะตางๆ ภายในสถาบันใน
ภาพรวมประกอบดวย 3 ดาน ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ ประกอบดวย  7  ขอคําถาม  ดานวิชาการ
ประกอบดวย  5 ขอคําถาม  ดานการบริการ ประกอบดวย  3  ขอคําถาม  มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

ตารางที่ 3.1 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตผุลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 
2553 จําแนกตามดานตาง ๆ ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ 4.12 0.60 1 
2.ดานวิชาการ 4.11 0.60 2 
3.ดานการบรกิาร 3.96 0.73 3 

รวม 4.08 0.55  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี3.1 คะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จําแนกตามเหตุผลในดานตาง ๆ 
 

จากตารางที่ 3.1 และรูปที่ 3.1  พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอ
กับสถาบัน ในดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 รองลงมา คือ ดานวิชาการมีคะแนน
เฉลี่ย 4.11 ดานการบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.2  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตผุลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1  
ปการศึกษา 2553 ดานขอมูลเก่ียวกับสถาบนัฯ  

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ    
1. เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) 4.31 0.75 1 
2. เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม 4.24 0.74 3 
3. เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย 4.06 0.81 5 
4. เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

4.26 0.79 2 

5. มีช่ือเสียงดานความประพฤติของนักศึกษา 3.76 0.85 7 
6. มีช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศึกษา 4.03 0.80 6 
7. มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา 4.18 0.79 4 

รวม 4.12 0.60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2  คะแนนเฉลีย่เหตุผลทีเ่ลือกศกึษาตอของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 ดานขอมลูเกีย่วกบัสถาบนัฯ  
 
จากตารางที่ 3.2 และรูปที่ 3.2  พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอ

ดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ในเรื่อง เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) เปนลําดับแรก  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.31 รองลงมา คือ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคะแนน
เฉลี่ย 4.26 เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ความมีช่ือเสียง
ดานผลงานวิจยัของนักศกึษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 และมช่ืีอเสียงดานความประพฤตขิองนักศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ   3.76 ตามลําดับ    
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ตารางที่ 3.3  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตผุลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
 ปการศึกษา 2553 ดานวชิาการ 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานวชิาการ    
1. เปดสอนในหลายสาขาวิชา  3.99 0.79 5 
2. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน 4.22 0.71 1 
3. มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย  4.15 0.75 3 
4. ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน 4.00 0.80 4 
5. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ 4.21 0.74 2 

รวม 4.11 0.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 3.3  คะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ดานวิชาการ 
 

จากตารางที่ 3.3 และรูปที่ 3.3  พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอ
ดานวิชาการ ในเรื่อง หลักสตูรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน เปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 
รองลงมา คือ นักศึกษาทีจ่บการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21 มี
อุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 ช่ือเสียง (ดี) ของอาจารยผูสอน มีคะแนนเฉลีย่ 
4.00 และ เปดสอนในหลายสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.4  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตผุลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1  
ปการศึกษา 2553 ดานการบรกิาร 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานการบริการ    
1. สจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยาง  
    เพียงพอ(สวสัดิการ) 

3.92 0.86 3 

2. มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา   
    สถาบันเชน รถตูโดยสาร  และรถไฟ 

3.99 0.92 1 

3. อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม 3.95 0.85 2 
รวม 3.96 0.73  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4  คะแนนเฉลี่ยเหตุผลที่เลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ดานการบริการ    
 

จากตารางที่ 3.4 และรูปที่ 3.4  พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอ
ดานการบริการ  ในเรื่อง มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนาสถาบันรถตูโดยสาร  
และรถไฟ เปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 รองลงมา คือ อาคารสถานที่มีความกวางขวาง 
สะอาดและสวยงาม มคีะแนนเฉลี่ย 3.95  และสจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยาง
เพียงพอ (สวัสดิการ) มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ตามลําดับ     
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4.  ขอมูลปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอและเหตุผลท่ีเลือกเขาศึกษาตอ ของนักศึกษา        
ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ในคณะตางๆ ภายในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง จําแนกรายคณะ 

 เมื่อพิจารณาขอมูลนักศึกษาชั้นปที่ 1 จําแนกตามคณะพบวา ปจจยัที่มอิีทธิพลตอการเลือก
ศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 มีสวนวิชาการตางๆภายในสถาบันฯ ดังนี ้
1.คณะวิศวกรรมศาสตร 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
3. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
5. คณะวิทยาศาสตร 
6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. วิทยาลัยนานาชาต ิ
9. วิทยาลัยการบริหารและจดัการ 
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4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวศิวกรรมศาสตร  มีปจจัยที่มอิีทธิพลตอการเลือกศึกษาตอและ

คะแนนเฉลี่ยระดับความคดิเห็นของเหตุผลที่เลือกศึกษาตอภายในสถาบัน มีรายละเอยีด ดังตอไปนี ้
ตารางที่ 4.1.1   แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร   
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1. ทานใหความสนใจในอาชีพของตัวทานเองเปนตัวกําหนดในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ  

4.38 0.70 1 

2. เพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดียวกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

2.77 1.18 13 

3. ผูปกครองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 3.22 1.08 10 
4. ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 2.78 1.12 12 
5. ทานคิดวารายไดของอาชีพในแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
       ในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.85 0.83 5 

6. ความมั่นคงในอาชีพของแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

4.09 0.78 3 

7. อาชีพหลักในภูมิลําเนาที่ทานพักอาศัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.05 1.18 11 

8. เกรดเฉลี่ยในการเรียนระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.55 1.06 8 

9. คะแนนสอบเขาสูง – ตํ่า (Admission) ของแตละคณะมีอิทธิพลตอ  
       การตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.68 1.16 6 

10. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอ
ในคณะตาง ๆ 

4.09 0.83 3 

11. จํานวนนักศึกษาในแตละคณะประกาศรับมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ ยิ่งรับมากยิ่งมีอิทธิพลมาก 

3.32 1.08 9 

12. ทานคิดวาสาขาวิชาที่ทานเลือกเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 3.90 0.80 4 
13. ทานรูจักอาชีพตาง ๆ ที่สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา 

จาก สจล.เปนอยางดี 
3.65 0.80 7 

14. ทานคิดวาทานรูจักคณะที่ทานเลือกศึกษาตอเปนอยางดี  3.68 0.77 6 
15. โดยภาพรวมแลวทานใหความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. 

มากนอยเพียงใด 
4.32 0.72 2 

รวม 3.62   0.52  
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จากตารางที่ 4.1.1 พบวา นักศึกษาชั้นปที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกศึกษาตอภายในสถาบัน ในเรื่อง ความสนใจในอาชีพเปนตวักําหนดในการเลอืกศึกษาตอใน
คณะตางๆ เปนลําดับที่ 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.38 รองลงมาเปนเรื่อง ภาพรวมมีความสนใจในการ
เลือกเรียนตอใน สจล.  เปนลําดับที่ 2 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.32 เร่ือง ความมั่นคงในอาชีพของแตละ
อาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลอืกศึกษาตอในคณะตาง ๆและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ เปนลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.09 โดย
ปจจัยที่มีอิทธพิลเปนลําดับสุดทายตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ ภายในสถาบัน คือเร่ือง เพื่อน
สนิทที่เรียนในระดับเดียวกนัมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ มีคาเฉลี่ย
คิดเปน 2.77 

ตารางที่ 4.1.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 
2553 ดานตาง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร   
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ 4.12 0.59 1 
2.ดานวิชาการ 4.12 0.60 1 
3.ดานการบรกิาร 3.87 0.73 2 

รวม 4.07 0.55  

 
จากตารางที่ 4.1.2 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอกับสถาบัน 

ในดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯและดานวชิาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 รองลงมา คือ ดานการบริการ 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.1.3 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ ของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร   
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ    
1. เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) 4.25 0.81 2 
2. เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม 4.28 0.73 1 
3. เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย 4.06 0.81 3 
4. เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

4.28 0.74 1 

5. มีช่ือเสียงดานความประพฤติของนักศึกษา 3.69 0.86 5 
6. มีช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศึกษา 4.03 0.80 4 
7. มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา 4.25 0.77 2 

รวม 4.12 0.59  
 

จากตารางที่ 4.1.3 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร  มีเหตุผลที่
เลือกศึกษาตอ ดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ในเรื่องเปนสถาบันที่ไดรับความนยิมและเปน
สถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 
รองลงมา คือ เปนสถาบันของรัฐ (ในกาํกับของรัฐ) และมีช่ือเสียงดานความสําเรจ็ของศิษยเกา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.25 เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 มีช่ือเสียงดาน
ผลงานวิจัยของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03   และ มีช่ือเสียงดานความประพฤติของ
นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ตามลําดับ    
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ตารางที่ 4.1.4 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานวิชาการของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะวิศวกรรมศาสตร   

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานวชิาการ    
1. เปดสอนในหลายสาขาวิชา  3.94 0.83 5 
2. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน 4.24 0.70 2 
3. มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย  4.15 0.76 3 
4. ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน 3.98 0.81 4 
5. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ 4.29 0.73 1 

รวม 4.12 0.60  
 

จากตารางที่ 4.1.4 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร  มีเหตุผลที่
เลือกศึกษาตอ ดานวิชาการ ในเรื่อง นกัศกึษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ เปนลําดบั
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 รองลงมา คือ หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.24 มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.00 และ เปดสอนในหลายสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.94   ตามลําดับ 
ตารางที่ 4.1.5 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอ ดานการบริการ ของนักศึกษาชั้นป   
ท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร   

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานการบริการ    
1. สจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยาง 
    เพียงพอ (สวัสดิการ) 

3.84 0.88 3 

2. มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา  
    สถาบันรถตูโดยสาร  และรถไฟ 

3.88 0.93 2 

3. อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม 3.89 0.84 1 
รวม 3.87 0.73  

 

จากตารางที่ 4.1.5  พบวาสวนใหญ นักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร  มีเหตุผลที่
เลือกศึกษาตอ ดานการบริการ  ในเรื่อง อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม เปน
ลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 รองลงมา คือ มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา
สถาบันรถตูโดยสาร  และรถไฟ มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 และสจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง 
ๆ อยางเพียงพอ (สวัสดกิาร) มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 ตามลําดับ  
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4.2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีปจจัยที่มอิีทธิพลตอการเลือกศึกษาตอและ

คะแนนเฉลี่ยระดับความคดิเห็นของเหตุผลที่เลือกศึกษาตอภายในสถาบัน มีรายละเอยีด ดังตอไปนี ้
ตารางที่ 4.2.1   แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1. ทานใหความสนใจในอาชีพของตัวทานเองเปนตัวกําหนดในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ  

4.36 0.72 1 

2. เพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดียวกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

2.73 1.27 15 

3. ผูปกครองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 3.06 1.12 12 
4. ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 2.79 1.21 14 
5. ทานคิดวารายไดของอาชีพในแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
       ในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.49 0.93 8 

6. ความมั่นคงในอาชีพของแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.67 0.89 5 

7. อาชีพหลักในภูมิลําเนาที่ทานพักอาศัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

2.98 1.19 13 

8. เกรดเฉลี่ยในการเรียนระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.26 1.14 10 

9. คะแนนสอบเขาสูง – ตํ่า (Admission) ของแตละคณะมีอิทธิพลตอ  
       การตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.18 1.23 11 

10. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอ
ในคณะตาง ๆ 

3.98 0.86 3 

11. จํานวนนักศึกษาในแตละคณะประกาศรับมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ ยิ่งรับมากยิ่งมีอิทธิพลมาก 

3.30 1.06 9 

12. ทานคิดวาสาขาวิชาที่ทานเลือกเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 3.61 0.87 6 
13. ทานรูจักอาชีพตาง ๆ ที่สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา 

จาก สจล.เปนอยางดี 
3.60 0.82 7 

14. ทานคิดวาทานรูจักคณะที่ทานเลือกศึกษาตอเปนอยางดี  3.76 0.79 4 
15. โดยภาพรวมแลวทานใหความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. 

มากนอยเพียงใด 
4.24 0.78 2 

รวม 3.47   0.61  

 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  22 
 

จากตารางที่ 4.2.1 พบวา นกัศึกษาชัน้ปที1่ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกศึกษาตอภายในสถาบัน ในเรื่อง ความสนใจในอาชีพเปนตัวกําหนดในการเลือกศึกษา
ตอในคณะตางๆ เปนลําดับที่ 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.36 รองลงมาเปนเรื่อง ภาพรวมมีความสนใจใน
การเลือกเรียนตอใน สจล.  เปนลําดับที่ 2 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.24 เร่ืองชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลอืกเรียนตอในคณะตาง ๆ เปนลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 3.98 โดย
ปจจัยที่มีอิทธพิลเปนลําดับสุดทายตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ ภายในสถาบัน คือเร่ือง เพื่อน
สนิทที่เรียนในระดับเดียวกนัมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ มีคาเฉลี่ย
คิดเปน 2.73 

ตารางที่ 4.2.2  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 
2553 ดานตาง ๆ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ 3.99 0.63 2 
2.ดานวิชาการ 4.06 0.65 1 
3.ดานการบรกิาร 3.83 0.81 3 

รวม 3.98 0.59  

 
จากตารางที่ 4.2.2 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอกับสถาบัน 

ในดานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 รองลงมา คือ ดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.99  
ดานการบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.2.3 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ ของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ    
1. เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) 4.16 0.79 2 
2. เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม 4.12 0.77 3 
3. เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย 4.12 0.83 3 
4. เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

3.81 0.93 5 

5. มีช่ือเสียงดานความประพฤติของนักศึกษา 3.64 0.89 6 
6. มีช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศึกษา 3.91 0.85 4 
7. มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา 4.17 0.79 1 

รวม 3.99 0.63  
 

จากตารางที่ 4.2.3 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีเหตุผลที่
เลือกศึกษาตอ ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ ในเรื่องมีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกาเปนลําดบั
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ)  มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 
เปนสถาบันที่ไดรับความนยิมและเปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 มี
ช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.91   เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลีย่ 3.81 และ มช่ืีอเสียงดานความประพฤตขิองนักศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 3.64 และ ตามลําดับ    
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ตารางที่ 4.2.4 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานวิชาการของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานวชิาการ    
1. เปดสอนในหลายสาขาวิชา  4.00 0.84 4 
2. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน 4.10 0.79 2 
3. มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย  3.99 0.84 5 
4. ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน 4.07 0.79 3 
5. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ 4.12 0.79 1 

รวม 4.06 0.65  
 

จากตารางที่ 4.2.4 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีเหตุผลที่
เลือกศึกษาตอ ดานวิชาการ ในเรื่อง นกัศกึษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ เปนลําดบั
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 รองลงมา คือ หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.10 ช่ือเสียง (ดี) ของอาจารยผูสอน มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 เปดสอนในหลายสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.00 และมีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 และ ตามลําดบั 
 

ตารางที่ 4.2.5 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอ ดานการบริการ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 
1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานการบริการ    
1. สจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยาง 
    เพียงพอ (สวัสดิการ) 

3.85 0.86 1 

2. มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา  
    สถาบันรถตูโดยสาร  และรถไฟ 

3.81 1.02 3 

3. อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม 3.82 0.93 2 
รวม 3.83 0.81  

 

จากตารางที่ 4.2.5 พบวาสวนใหญ นักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีเหตุผลที่
เลือกศึกษาตอ ดานการบริการ  ในเรื่อง สจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยางเพียงพอ 
(สวัสดิการ) เปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 รองลงมา คือ อาคารสถานที่มีความกวางขวาง 
สะอาดและสวยงาม  มีคะแนนเฉลี่ย 3.82 และ มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา
สถาบันรถตูโดยสาร และรถไฟ มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 ตามลําดับ     
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4.3 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
นักศึกษาชั้นปที่1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอและ

คะแนนเฉลี่ยระดับความคดิเห็นของเหตุผลที่เลือกศึกษาตอภายในสถาบัน มีรายละเอยีด ดังตอไปนี ้
ตารางที่ 4.3.1   แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1. ทานใหความสนใจในอาชีพของตัวทานเองเปนตัวกําหนดในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ  

4.38 0.69 2 

2. เพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดียวกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

2.91 1.26 15 

3. ผูปกครองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 3.34 1.12 13 
4. ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 3.15 1.15 14 
5. ทานคิดวารายไดของอาชีพในแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
       ในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.79 0.93 8 

6. ความมั่นคงในอาชีพของแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

4.08 0.85 4 

7. อาชีพหลักในภูมิลําเนาที่ทานพักอาศัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.43 1.14 12 

8. เกรดเฉลี่ยในการเรียนระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.70 0.96 9 

9. คะแนนสอบเขาสูง – ตํ่า (Admission) ของแตละคณะมีอิทธิพลตอ  
       การตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.58 1.11 10 

10. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอ
ในคณะตาง ๆ 

4.14 0.83 3 

11. จํานวนนักศึกษาในแตละคณะประกาศรับมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ ยิ่งรับมากยิ่งมีอิทธิพลมาก 

3.53 1.01 11 

12. ทานคิดวาสาขาวิชาที่ทานเลือกเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 3.97 0.78 5 
13. ทานรูจักอาชีพตาง ๆ ที่สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา 

จาก สจล.เปนอยางดี 
3.87 0.84 6 

14. ทานคิดวาทานรูจักคณะที่ทานเลือกศึกษาตอเปนอยางดี  3.84 0.81 7 
15. โดยภาพรวมแลวทานใหความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. 

มากนอยเพียงใด 
4.41 0.69 1 

รวม 3.74 0.57  

 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  26 
 

จากตารางที่ 4.3.1 พบวานักศึกษาชั้นปที่1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกศึกษาตอภายในสถาบัน ในเรื่อง ภาพรวมมีความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล.  
เปนลําดับที่ 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.41 รองลงมาเปนเรื่อง ความสนใจในอาชีพเปนตวักําหนดในการ
เลือกศึกษาตอในคณะตางๆ เปนลําดับที่ 2 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.38 เร่ือง ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ เปนลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.14 โดย
ปจจัยที่มีอิทธพิลเปนลําดับสุดทายตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ ภายในสถาบันคือเร่ืองเพือ่น
สนิทที่เรียนในระดบัเดยีวกนัมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง  ๆ มีคาเฉลีย่คิด
เปน 2.91 

ตารางที่ 4.3.2  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 
2553 ดานตาง ๆ ของคณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ 4.25 0.64 1 
2.ดานวิชาการ 4.24 0.61 2 
3.ดานการบรกิาร 4.11 0.71 3 

รวม 4.22 0.58  

 
จากตารางที่ 4.3.2 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอกับสถาบัน 

ในดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ ดานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 
ดานการบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  27 
 

ตารางที่ 4.3.3 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ ของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ    
1. เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) 4.36 0.75 2 
2. เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม 4.37 0.76 1 
3. เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย 4.24 0.84 4 
4. เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

4.22 0.89 5 

5. มีช่ือเสียงดานความประพฤติของนักศึกษา 4.03 0.87 7 
6. มีช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศึกษา 4.19 0.83 6 
7. มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา 4.35 0.77 3 

รวม 4.25 0.64  
 

จากตารางที่ 4.3.3 พบวาสวนใหญ นักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีเหตุผล
ที่เลือกศึกษาตอ ดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ในเรื่อง เปนสถาบันที่ไดรับความนยิมเปนลําดับแรก  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 รองลงมา คือ เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 และมี
ช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 สถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย มี
คะแนนเฉลี่ย 4.24 เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 
4.22 มีช่ือเสียงดานผลงานวจิัยของนักศกึษา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.19   และ มีช่ือเสียงดานความ
ประพฤติของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03   ตามลําดับ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  28 
 

ตารางที่ 4.3.4 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานวิชาการของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานวชิาการ    
1. เปดสอนในหลายสาขาวิชา  4.14 0.81 5 
2. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน 4.31 0.70 2 
3. มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย  4.19 0.78 4 
4. ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน 4.20 0.79 3 
5. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ 4.33 0.68 1 

รวม 4.24 0.61  
 

จากตารางที่ 4.3.4 พบวาสวนใหญ นักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีเหตุผล
ที่เลือกศึกษาตอ ดานวิชาการ ในเรื่อง นกัศกึษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ เปนลําดบั
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.31 ช่ือเสียง (ดี) ของอาจารยผูสอน มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทนัสมัย มีคะแนน
เฉลี่ย 4.19 และ เปดสอนในหลายสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14   ตามลําดับ 
ตารางที่ 4.3.5 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอ ดานการบริการ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานการบริการ    
1. สจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยาง 
    เพียงพอ (สวัสดิการ) 

4.08 0.85 3 

2. มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา  
    สถาบันรถตูโดยสาร  และรถไฟ 

4.14 0.86 1 

3. อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม 4.11 0.84 2 
รวม 4.11 0.71  

 

จากตารางที่ 4.3.5 พบวาสวนใหญ นักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีเหตุผล
ที่เลือกศึกษาตอ ดานการบรกิาร  ในเรื่อง มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนาสถาบนั
รถตูโดยสาร  และรถไฟ เปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 รองลงมา คือ อาคารสถานที่มีความ
กวางขวาง สะอาดและสวยงาม  มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 และสจล. มีทุนกูยมื  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง 
ๆ อยางเพยีงพอ (สวัสดิการ) มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ตามลําดับ     



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  29 
 

4.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอและ

คะแนนเฉลี่ยระดับความคดิเห็นของเหตุผลที่เลือกศึกษาตอภายในสถาบัน มีรายละเอยีด ดังตอไปนี ้
ตารางที่ 4.4.1 แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1. ทานใหความสนใจในอาชีพของตัวทานเองเปนตัวกําหนดในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ  

4.09 0.75 2 

2. เพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดียวกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

2.73 1.23 15 

3. ผูปกครองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 3.17 1.11 13 
4. ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 2.79 1.20 14 
5. ทานคิดวารายไดของอาชีพในแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
       ในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.60 0.96 8 

6. ความมั่นคงในอาชีพของแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.87 0.86 3 

7. อาชีพหลักในภูมิลําเนาที่ทานพักอาศัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.47 1.08 11 

8. เกรดเฉลี่ยในการเรียนระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.81 0.90 5 

9. คะแนนสอบเขาสูง – ตํ่า (Admission) ของแตละคณะมีอิทธิพลตอ  
       การตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.78 1.06 6 

10. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอ
ในคณะตาง ๆ 

3.83 0.86 4 

11. จํานวนนักศึกษาในแตละคณะประกาศรับมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ ยิ่งรับมากยิ่งมีอิทธิพลมาก 

3.45 1.01 12 

12. ทานคิดวาสาขาวิชาที่ทานเลือกเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 3.72 0.80 7 
13. ทานรูจักอาชีพตาง ๆ ที่สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา 

จาก สจล.เปนอยางดี 
3.57 0.81 9 

14. ทานคิดวาทานรูจักคณะที่ทานเลือกศึกษาตอเปนอยางดี  3.56 0.78 10 
15. โดยภาพรวมแลวทานใหความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. 

มากนอยเพียงใด 
4.20 0.72 1 

รวม 3.58 0.56  
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จากตารางที่ 4.4.1 พบวา นกัศึกษาชัน้ปที1่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกศึกษาตอภายในสถาบัน ในเรื่อง ภาพรวมมีความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. 
เปนลําดับที่ 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.20 รองลงมาเปนเรื่อง ความสนใจในอาชีพเปนตวักําหนดในการ
เลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  เปนลําดับที ่2 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.09 เร่ือง ความมั่นคงในอาชีพของแต
ละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลอืกศึกษาตอในคณะตางๆ เปนลําดับที ่ 3 มีคาเฉลี่ยคิด
เปน 3.87 โดยปจจยัที่มีอิทธิพลเปนลําดับสุดทายตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ ภายในสถาบัน 
คือเร่ืองเพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดียวกนัมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะ
ตางๆ มีคาเฉลี่ยคิดเปน 2.73 

ตารางที่ 4.4.2  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 
2553 ดานตาง ๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ 4.14 0.63 1 
2.ดานวิชาการ 4.12 0.64 2 
3.ดานการบรกิาร 4.12 0.69 2 

รวม 4.13 0.59  

 
จากตารางที่ 4.4.2 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอกับสถาบัน 

ในดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 รองลงมา คือ ดานวิชาการและดานการบริการ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4.3 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ ของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ    
1. เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) 4.38 0.70 1 
2. เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม 4.19 0.76 3 
3. เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย 4.07 0.81 6 
4. เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

4.28 0.77 2 

5. มีช่ือเสียงดานความประพฤติของนักศึกษา 3.86 0.83 7 
6. มีช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศึกษา 4.08 0.78 5 
7. มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา 4.15 0.79 4 

รวม 4.14 0.63  
 

จากตารางที่ 4.4.3 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีเหตุผลที่
เลือกศึกษาตอ ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯในเรื่อง เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) เปนลําดับ
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 รองลงมา คือ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มคีะแนนเฉลี่ย 4.28 สถาบันที่ไดรับความนิยม มีคะแนนเฉลี่ย 4.19  มีช่ือเสียงดาน
ความสําเรจ็ของศิษยเกา มีคะแนนเฉลี่ย 4.15  มีช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศกึษา มีคะแนนเฉลีย่
เทากับ 4.08   เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 และ มีช่ือเสียงดาน
ความประพฤติของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 ตามลําดับ    
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ตารางที่ 4.4.4 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานวิชาการของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานวชิาการ    
1. เปดสอนในหลายสาขาวิชา  4.10 0.73 3 
2. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน 4.21 0.73 1 
3. มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย  4.18 0.71 2 
4. ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน 4.00 0.80 4 
5. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ 4.10 0.79 3 

รวม 4.12 0.64  
 

จากตารางที่ 4.4.4 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีเหตุผลที่
เลือกศึกษาตอ ดานวิชาการ ในเรื่อง หลักสูตรมีความทันสมัยและมมีาตรฐาน เปนลําดับแรก  มี
คะแนนเฉลี่ย 4.21 รองลงมา คือ มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 เปดสอนใน
หลายสาขาวิชา และนกัศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทาํ/มีงานรองรับมีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ช่ือเสียง 
(ดี) ของอาจารยผูสอน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 
ตารางที่ 4.4.5 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอ ดานการบริการ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานการบริการ    
1. สจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยาง 
    เพียงพอ (สวัสดิการ) 

4.04 0.82 3 

2. มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา  
    สถาบันรถตูโดยสาร  และรถไฟ 

4.19 0.84 1 

3. อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม 4.12 0.77 2 
รวม 4.12 0.69  

 

จากตารางที่ 4.4.5 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีเหตุผลที่
เลือกศึกษาตอ ดานการบริการ  ในเรื่อง มกีารคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนาสถาบัน
รถตูโดยสาร  และรถไฟ เปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ อาคารสถานที่มีความ
กวางขวาง สะอาดและสวยงาม  มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 และสจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง 
ๆ อยางเพียงพอ (สวัสดิการ) มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ตามลําดับ     



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  33 
 

4.5 คณะวิทยาศาสตร 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอและคะแนน

เฉลี่ยระดับความคิดเห็นของเหตุผลที่เลือกศึกษาตอภายในสถาบัน มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
ตารางที่ 4.5.1   แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1. ทานใหความสนใจในอาชีพของตัวทานเองเปนตัวกําหนดในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ  

4.22 0.71 2 

2. เพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดียวกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

2.55 1.15 15 

3. ผูปกครองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 3.05 1.11 12 
4. ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 2.70 1.09 14 
5. ทานคิดวารายไดของอาชีพในแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
       ในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.75 0.87 6 

6. ความมั่นคงในอาชีพของแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

4.05 0.79 3 

7. อาชีพหลักในภูมิลําเนาที่ทานพักอาศัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

2.99 1.14 13 

8. เกรดเฉลี่ยในการเรียนระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.69 0.99 8 

9. คะแนนสอบเขาสูง – ตํ่า (Admission) ของแตละคณะมีอิทธิพลตอ  
       การตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.70 1.13 7 

10. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอ
ในคณะตาง ๆ 

3.86 0.84 4 

11. จํานวนนักศึกษาในแตละคณะประกาศรับมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ ยิ่งรับมากยิ่งมีอิทธิพลมาก 

3.36 1.00 11 

12. ทานคิดวาสาขาวิชาที่ทานเลือกเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 3.80 0.78 5 
13. ทานรูจักอาชีพตาง ๆ ที่สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา 

จาก สจล.เปนอยางดี 
3.49 0.82 9 

14. ทานคิดวาทานรูจักคณะที่ทานเลือกศึกษาตอเปนอยางดี  3.48 0.75 10 
15. โดยภาพรวมแลวทานใหความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. 

มากนอยเพียงใด 
4.25 0.69 1 

รวม 3.53 0.49  
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จากตารางที่ 4.5.1 พบวา นักศึกษาชั้นปที่1 คณะวิทยาศาสตร มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกศึกษาตอภายในสถาบัน ในเรื่อง ภาพรวมมีความสนใจในการเลอืกเรียนตอใน สจล. เปนลําดับ
ที่ 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.25 รองลงมาเปนเรื่อง ความสนใจในอาชีพเปนตัวกําหนดในการเลือกศึกษา
ตอในคณะตางๆ  เปนลําดบัที่ 2 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.22 เร่ืองความมัน่คงในอาชีพของแตละอาชพีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ เปนลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.05 โดย
ปจจัยที่มีอิทธพิลเปนลําดับสุดทายตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ ภายในสถาบัน คือเร่ือง เพื่อน
สนิทที่เรียนในระดับเดียวกนัมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ มีคาเฉลี่ย
คิดเปน 2.55 

ตารางที่ 4.5.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 
2553 ดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ 4.12 0.56 1 
2.ดานวิชาการ 4.09 0.57 2 
3.ดานการบรกิาร 3.97 0.70 3 

รวม 4.08 0.52  

 
จากตารางที่ 4.5.2 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอกับสถาบัน 

ใน ดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบนัฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 รองลงมา คือ ดานวิชาการมีคะแนนเฉลี่ย 4.09  
ดานการบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.5.3 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ ของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ    
1. เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) 4.38 0.69 2 
2. เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม 4.21 0.69 3 
3. เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย 3.97 0.79 6 
4. เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

4.39 0.71 1 

5. มีช่ือเสียงดานความประพฤติของนักศึกษา 3.76 0.80 7 
6. มีช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศึกษา 4.01 0.78 5 
7. มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา 4.09 0.80 4 

รวม 4.12 0.56  
 

จากตารางที่ 4.5.3 พบวาสวนใหญ นักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร มีเหตุผลที่เลือก
ศึกษาตอ ดานขอมูลเกี่ยวกบัสถาบันฯ ในเรื่อง เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 รองลงมา คือ เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.38  เปนสถาบันที่ไดรับความนยิม มีคะแนนเฉลี่ย 4.21  มีช่ือเสียงดานความสําเรจ็
ของศิษยเกา มคีะแนนเฉลี่ย 4.09 มีช่ือเสียงดานผลงานวจิัยของนักศกึษา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01 
เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย มีคะแนนเฉลี่ย 3.97   และมีช่ือเสียงดานความประพฤติ
ของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 ตามลําดับ    
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ตารางที่ 4.5.4  แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานวิชาการของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะวิทยาศาสตร 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานวชิาการ    
1. เปดสอนในหลายสาขาวิชา  3.95 0.74 5 
2. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน 4.22 0.68 1 
3. มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย  4.19 0.73 2 
4. ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน 3.96 0.79 4 
5. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ 4.15 0.74 3 

รวม 4.09 0.57  
 

จากตารางที่ 4.5.4 พบวาสวนใหญ นักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร มีเหตุผลที่เลือก
ศึกษาตอ ดานวิชาการ ในเรือ่ง หลักสูตรมีความทันสมยัและมีมาตรฐาน เปนลําดับแรก  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.22 รองลงมา คือ มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 นักศึกษาทีจ่บ
การศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 ช่ือเสียง (ดี) ของอาจารยผูสอน มคีะแนน
เฉลี่ย 3.96 และ เปดสอนในหลายสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.95 ตามลําดับ 
ตารางที่ 4.5.5 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอ ดานการบริการ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 
1 คณะวิทยาศาสตร 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานการบริการ    
1. สจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยาง 
    เพียงพอ (สวัสดิการ) 

3.93 0.86 2 

2. มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา  
    สถาบันรถตูโดยสาร  และรถไฟ 

4.05 0.91 1 

3. อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม 3.93 0.85 2 
รวม 3.97 0.70  

 

จากตารางที่ 4.5.5 พบวาสวนใหญ นักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร มีเหตุผลที่เลือก
ศึกษาตอ ดานการบริการ  ในเรื่อง มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนาสถาบันรถตู
โดยสาร  และรถไฟ เปนลําดับแรก  มคีะแนนเฉลี่ย 4.05 รองลงมา คือ อาคารสถานที่มีความ
กวางขวาง สะอาดและสวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 และสจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง 
ๆ อยางเพียงพอ (สวัสดกิาร) มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 ตามลําดับ     
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4.6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาชั้นปที่1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอและ

คะแนนเฉลี่ยระดับความคดิเห็นของเหตุผลที่เลือกศึกษาตอภายในสถาบัน มีรายละเอยีด ดังตอไปนี ้
ตารางที่ 4.6.1 แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1. ทานใหความสนใจในอาชีพของตัวทานเองเปนตัวกําหนดในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ  

4.36 0.77 1 

2. เพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดียวกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

2.58 1.23 14 

3. ผูปกครองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 3.01 1.20 12 
4. ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 2.50 1.11 15 
5. ทานคิดวารายไดของอาชีพในแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
       ในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.73 0.82 9 

6. ความมั่นคงในอาชีพของแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.99 0.77 5 

7. อาชีพหลักในภูมิลําเนาที่ทานพักอาศัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

2.88 1.25 13 

8. เกรดเฉลี่ยในการเรียนระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.56 0.96 10 

9. คะแนนสอบเขาสูง – ตํ่า (Admission) ของแตละคณะมีอิทธิพลตอ  
       การตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.81 1.11 6 

10. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอ
ในคณะตาง ๆ 

4.02 0.76 4 

11. จํานวนนักศึกษาในแตละคณะประกาศรับมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ ยิ่งรับมากยิ่งมีอิทธิพลมาก 

3.22 1.05 11 

12. ทานคิดวาสาขาวิชาที่ทานเลือกเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.08 0.77 3 
13. ทานรูจักอาชีพตาง ๆ ที่สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา 

จาก สจล.เปนอยางดี 
3.74 0.82 8 

14. ทานคิดวาทานรูจักคณะที่ทานเลือกศึกษาตอเปนอยางดี  3.76 0.8 7 
15. โดยภาพรวมแลวทานใหความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. 

มากนอยเพียงใด 
4.25 0.73 2 

รวม 3.57 0.48  

 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  38 
 

จากตารางที่ 4.6.1 พบวา นกัศึกษาชัน้ปที1่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกศึกษาตอภายในสถาบัน ในเรื่อง ความสนใจในอาชีพเปนตัวกําหนดในการเลือกศึกษา
ตอในคณะตางๆ เปนลําดับที่ 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.36 รองลงมาเปนเรื่อง ภาพรวมมีความสนใจใน
การเลือกเรียนตอใน สจล.  เปนลําดับที่ 2 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.25 เร่ือง เลือกศึกษาในสาขาเปนที่
ตองการของตลาดแรงงาน เปนลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.08 โดยปจจยัที่มีอิทธิพลเปนลําดับ
สุดทายตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ ภายในสถาบัน คือเร่ือง ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ มีคาเฉลี่ยคิดเปน 2.50 

ตารางที่ 4.6.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 
2553 ดานตาง ๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ 4.03 0.62 2 
2.ดานวิชาการ 4.13 0.58 1 
3.ดานการบรกิาร 3.94 0.68 3 

รวม 4.04 0.54  

 
จากตารางที่ 4.6.2 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอกับสถาบัน 

ใน ดานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 รองลงมา คือ ดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.03  
ดานการบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6.3 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ ของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ    
1. เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) 4.33 0.72 2 
2. เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม 4.27 0.73 3 
3. เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย 4.03 0.84 4 
4. เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

4.36 0.73 1 

5. มีช่ือเสียงดานความประพฤติของนักศึกษา 3.55 0.91 7 
6. มีช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศึกษา 3.75 0.93 6 
7. มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา 3.92 0.86 5 

รวม 4.03 0.62  
 

จากตารางที่ 4.6.3 พบวาสวนใหญ นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มีเหตุผล
ที่เลือกศึกษาตอ ดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ในเรื่องเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 รองลงมา คือ เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของ
รัฐ) มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 เปนสถาบันที่ไดรับความนยิม มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 เปนสถาบันที่ไดรับ
รางวัลตาง ๆ มากมาย มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา มีคะแนนเฉลี่ย 
3.92 มีช่ือเสียงดานผลงานวจิัยของนักศกึษา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.75 และมีช่ือเสียงดานความ
ประพฤติของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.55 และ ตามลําดับ    
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ตารางที่ 4.6.4 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานวิชาการของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานวชิาการ    
1. เปดสอนในหลายสาขาวิชา  3.86 0.93 4 
2. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน 4.32 0.68 2 
3. มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย  4.42 0.62 1 
4. ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน 3.85 0.89 5 
5. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ 4.19 0.80 3 

รวม 4.13 0.58  
 

จากตารางที่ 4.6.4 พบวาสวนใหญ นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มีเหตุผล
ที่เลือกศึกษาตอ ดานวิชาการ ในเรื่อง มอุีปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย เปนลําดับแรก  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.42 รองลงมา คือ หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 นักศึกษาที่
จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 เปดสอนในหลายสาขาวิชา มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.86    และชื่อเสียง (ดี) ของอาจารยผูสอน มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 ตามลําดับ 
ตารางที่ 4.6.5 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอ ดานการบริการ ของนักศึกษาชั้นป  
ท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานการบริการ    
1. สจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยาง 
    เพียงพอ (สวัสดิการ) 

3.85 0.90 3 

2. มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา  
    สถาบันรถตูโดยสาร  และรถไฟ 

3.93 1.00 2 

3. อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม 4.05 0.78 1 
รวม 3.94 0.68  

 

จากตารางที่ 4.6.5 พบวาสวนใหญ นักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเหตุผล
ที่เลือกศึกษาตอ ดานการบรกิาร  ในเรื่อง อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม เปน
ลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 รองลงมา คือ มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา
สถาบันรถตูโดยสาร  และรถไฟ มีคะแนนเฉลี่ย 3.93  และสจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษา
ตาง ๆ อยางเพยีงพอ (สวัสดกิาร) มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 ตามลําดับ     
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4.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอและ

คะแนนเฉลี่ยระดับความคดิเห็นของเหตุผลที่เลือกศึกษาตอภายในสถาบัน มีรายละเอยีด ดังตอไปนี ้
ตารางที่ 4.7.1   แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1. ทานใหความสนใจในอาชีพของตัวทานเองเปนตัวกําหนดในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ  

4.15 0.69 2 

2. เพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดียวกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

2.69 1.15 14 

3. ผูปกครองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 3.16 1.08 12 
4. ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 2.62 1.12 15 
5. ทานคิดวารายไดของอาชีพในแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
       ในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.75 0.78 8 

6. ความมั่นคงในอาชีพของแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

4.05 0.72 4 

7. อาชีพหลักในภูมิลําเนาที่ทานพักอาศัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.04 1.09 13 

8. เกรดเฉลี่ยในการเรียนระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.86 0.85 7 

9. คะแนนสอบเขาสูง – ตํ่า (Admission) ของแตละคณะมีอิทธิพลตอ  
       การตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

4.14 0.81 3 

10. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอ
ในคณะตาง ๆ 

3.87 0.76 6 

11. จํานวนนักศึกษาในแตละคณะประกาศรับมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ ยิ่งรับมากยิ่งมีอิทธิพลมาก 

3.36 0.88 11 

12. ทานคิดวาสาขาวิชาที่ทานเลือกเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 3.99 0.77 5 
13. ทานรูจักอาชีพตาง ๆ ที่สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา 

จาก สจล.เปนอยางดี 
3.65 0.79 9 

14. ทานคิดวาทานรูจักคณะที่ทานเลือกศึกษาตอเปนอยางดี  3.64 0.76 10 
15. โดยภาพรวมแลวทานใหความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. 

มากนอยเพียงใด 
4.17 0.68 1 

รวม 3.61 0.44  
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จากตารางที่ 4.7.1 พบวา นักศึกษาชั้นปที่1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มปีจจัยที่มีอิทธพิลตอ
การเลือกศึกษาตอภายในสถาบัน ในเรื่อง ภาพรวมมีความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. เปน
ลําดับที่ 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.17 รองลงมาเปนเรื่อง ความสนใจในอาชีพเปนตวักําหนดในการเลอืก
ศึกษาตอในคณะตางๆ เปนลําดับที่ 2 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.15 เร่ือง คะแนนสอบเขาสูง – ต่ํา 
(Admission) ของแตละคณะมีอิทธิพลตอ การตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ เปนลําดบั
ที่ 3 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.14 โดยปจจัยที่มีอิทธิพลเปนลําดับสุดทายตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ 
ภายในสถาบัน คือเร่ือง ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลอืกศึกษาตอในคณะตาง ๆ มี
คาเฉลี่ยคิดเปน 2.62 

ตารางที่ 4.7.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 
2553 ดานตาง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ 4.08 0.56 1 
2.ดานวิชาการ 4.06 0.65 2 
3.ดานการบรกิาร 3.97 0.68 3 

รวม 4.05 0.50  

 
จากตารางที่ 4.7.2 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอกับสถาบัน 

ในดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 รองลงมา คือ ดานวิชาการมีคะแนนเฉลี่ย 4.06  
ดานการบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7.3 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ ของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ    
1. เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) 4.40 0.67 1 
2. เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม 4.12 0.71 3 
3. เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย 3.98 0.75 6 
4. เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

4.27 0.68 2 

5. มีช่ือเสียงดานความประพฤติของนักศึกษา 3.69 0.77 7 
6. มีช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศึกษา 4.01 0.70 5 
7. มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา 4.06 0.73 4 

รวม 4.08 0.56  
 

จากตารางที่ 4.7.3 พบวาสวนใหญ นักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีเหตุผลที่
เลือกศึกษาตอ ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ ในเรื่องเปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) เปนลําดับ
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 รองลงมา คือ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 4.27 เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม คะแนนเฉลี่ย 4.12 มีช่ือเสียงดาน
ความสําเร็จของศิษยเกา มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 มีช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.01 เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 และ มีช่ือเสียงดานความ
ประพฤติของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ตามลําดับ    
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ตารางที่ 4.7.4 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานวิชาการของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานวชิาการ    
1. เปดสอนในหลายสาขาวิชา  3.87 0.74 5 
2. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน 4.14 0.65 2 
3. มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย  4.12 0.70 3 
4. ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน 3.96 0.76 4 
5. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ 4.20 0.69 1 

รวม 4.06 0.56  
 

จากตารางที่ 4.7.4 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีเหตุผลที่
เลือกศึกษาตอ ดานวิชาการ ในเรื่อง นกัศกึษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ เปนลําดบั
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 รองลงมา คือ หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.14 มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน มีคะแนน
เฉลี่ย 3.96 และ เปดสอนในหลายสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.87   ตามลําดับ 
ตารางที่ 4.7.5 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอ ดานการบริการ ของนักศึกษาชั้น     
ปท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานการบริการ    
1. สจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยาง 
    เพียงพอ (สวัสดิการ) 

3.98 0.82 2 

2. มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา  
    สถาบันรถตูโดยสาร  และรถไฟ 

4.02 0.89 1 

3. อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม 3.92 0.79 3 
รวม 3.97 0.68  

 

จากตารางที่ 4.7.5 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีเหตุผลที่
เลือกศึกษาตอ ดานการบริการ  ในเรื่อง มกีารคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนาสถาบัน
รถตูโดยสาร  และรถไฟ เปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลีย่ 4.02 รองลงมา คือ สจล. มีทุนกูยืม  ทนุ
สงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยางเพียงพอ (สวัสดิการ) มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 และ อาคารสถานที่มีความ
กวางขวาง สะอาดและสวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ตามลําดับ     



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  45 
 

4.8 วิทยาลัยนานาชาต ิ
นักศึกษาชั้นปที่1 วิทยาลัยนานาชาติ มปีจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกศึกษาตอและคะแนน

เฉลี่ยระดับความคิดเห็นของเหตุผลที่เลือกศึกษาตอภายในสถาบัน มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
ตารางที่ 4.8.1   แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยนานาชาต ิ
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1. ทานใหความสนใจในอาชีพของตัวทานเองเปนตัวกําหนดในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ  

4.38 0.70 1 

2. เพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดียวกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.04 1.15 11 

3. ผูปกครองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 3.54 0.91 10 
4. ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 2.81 1.13 12 
5. ทานคิดวารายไดของอาชีพในแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
       ในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

4.08 0.85 4 

6. ความมั่นคงในอาชีพของแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

4.04 0.96 5 

7. อาชีพหลักในภูมิลําเนาที่ทานพักอาศัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.04 1.04 11 

8. เกรดเฉลี่ยในการเรียนระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.46 0.91 8 

9. คะแนนสอบเขาสูง – ตํ่า (Admission) ของแตละคณะมีอิทธิพลตอ  
       การตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

4.08 0.94 4 

10. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอ
ในคณะตาง ๆ 

4.04 0.87 5 

11. จํานวนนักศึกษาในแตละคณะประกาศรับมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ ยิ่งรับมากยิ่งมีอิทธิพลมาก 

3.42 1.21 9 

12. ทานคิดวาสาขาวิชาที่ทานเลือกเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.12 0.82 3 
13. ทานรูจักอาชีพตาง ๆ ที่สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา 

จาก สจล.เปนอยางดี 
3.81 0.85 6 

14. ทานคิดวาทานรูจักคณะที่ทานเลือกศึกษาตอเปนอยางดี  3.77 0.86 7 
15. โดยภาพรวมแลวทานใหความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. 

มากนอยเพียงใด 
4.19 0.69 2 

รวม 3.72 0.52  

 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  46 
 

จากตารางที่ 4.8.1 พบวานกัศึกษาชัน้ปที1่ วิทยาลัยนานาชาติ มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกศึกษาตอภายในสถาบัน ในเรื่อง ความสนใจในอาชีพเปนตวักําหนดในการเลอืกศึกษาตอใน
คณะตางๆ เปนลําดับที่ 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.38 รองลงมาเปนเรื่อง ภาพรวมมีความสนใจในการ
เลือกเรียนตอใน สจล.  เปนลําดับที่ 2 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.19 เร่ือง สาขาวิชาที่เลือกเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงาน เปนลําดบัที่ 3 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.12 โดยปจจยัทีม่ีอิทธิพลเปนลําดับสุดทายตอ
การเลือกศึกษาตอในคณะตางๆภายในสถาบัน คือเร่ือง ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ
เลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ มีคาเฉลี่ยคิดเปน 2.81 

ตารางที่ 4.8.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 
2553 ดานตาง ๆ ของวิทยาลัยนานาชาต ิ
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ 4.13 0.61 1 
2.ดานวิชาการ 4.12 0.49 2 
3.ดานการบรกิาร 3.82 0.71 3 

รวม 4.06 0.53  

 
จากตารางที่ 4.8.2 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอกับสถาบัน 

ในดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 รองลงมา คือ ดานวิชาการมีคะแนนเฉลี่ย 4.12  
ดานการบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.82 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  47 
 

ตารางที่ 4.8.3 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ ของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยนานาชาต ิ 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ    
1. เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) 4.27 0.60 3 
2. เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม 4.38 0.75 1 
3. เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย 4.23 0.91 4 
4. เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

4.31 0.79 2 

5. มีช่ือเสียงดานความประพฤติของนักศึกษา 3.65 0.85 7 
6. มีช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศึกษา 3.92 0.94 6 
7. มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา 4.12 0.77 5 

รวม 4.13 0.61  
 

จากตารางที่ 4.8.3 พบวาสวนใหญ นักศึกษาชั้นปที่ 1 วทิยาลัยนานาชาติ มีเหตุผลที่เลือก
ศึกษาตอ ดานขอมูลเกี่ยวกบัสถาบันฯ ในเรื่องเปนสถาบันที่ไดรับความนิยม เปนลําดับแรกมี
คะแนนเฉลี่ย 4.38 รองลงมา คือ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
คะแนนเฉลี่ย 4.31 เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 เปนสถาบันที่ไดรับ
รางวัลตางๆ มากมาย มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 มีช่ือเสียงดานความสําเรจ็ของศิษยเกา มีคะแนนเฉลี่ย 
4.12 มีช่ือเสียงดานผลงานวจิัยของนักศกึษา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.92 และมีช่ือเสียงดานความ
ประพฤติของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 ตามลําดับ    
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ตารางที่ 4.8.4 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานวิชาการของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
วิทยาลัยนานาชาต ิ

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานวชิาการ    
1. เปดสอนในหลายสาขาวิชา  4.00 0.80 4 
2. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน 4.19 0.63 1 
3. มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย  4.15 0.68 2 
4. ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน 4.04 0.53 3 
5. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ 4.19 0.57 1 

รวม 4.12 0.49  
 

จากตารางที่ 4.8.4 พบวาสวนใหญ นักศึกษาชั้นปที่ 1 วทิยาลัยนานาชาติ มีเหตุผลที่เลือก
ศึกษาตอ ดานวิชาการ ในเรือ่ง นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับและหลักสูตรมี
ความทันสมัยและมีมาตรฐาน เปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ มีอุปกรณส่ือการ
สอนที่ทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 ช่ือเสียง (ดี) ของอาจารยผูสอน มคีะแนนเฉลี่ย 4.04 และ เปด
สอนในหลายสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00   ตามลําดับ 
ตารางที่ 4.8.5 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอ ดานการบริการ ของนักศึกษาชั้น     
ปท่ี 1 วิทยาลัยนานาชาต ิ

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานการบริการ    
1. สจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยาง 
    เพียงพอ (สวัสดิการ) 

3.73 0.83 3 

2. มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา  
    สถาบันรถตูโดยสาร  และรถไฟ 

3.85 0.83 2 

3. อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม 3.88 0.82 1 
รวม 3.82 0.71  

 

จากตารางที่ 4.8.5 พบวาสวนใหญ นักศกึษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มีเหตุผลที่เลือก
ศึกษาตอ ดานการบริการ  ในเรื่อง อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม เปนลําดับ
แรก  มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 รองลงมา คือ มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนาสถาบนั
รถตูโดยสาร  และรถไฟ มีคะแนนเฉลี่ย 3.85  และสจล. มีทุนกูยืม  ทนุสงเสริมการศึกษาตาง ๆ 
อยางเพียงพอ (สวสัดิการ) มคีะแนนเฉลี่ย 3.73 ตามลําดับ     
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4.9 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
นักศึกษาชั้นปที่1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีปจจยัที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ

และคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของเหตุผลที่เลือกศึกษาตอภายในสถาบันมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี ้
ตารางที่ 4.9.1   แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1. ทานใหความสนใจในอาชีพของตัวทานเองเปนตัวกําหนดในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ  

4.04 0.71 2 

2. เพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดียวกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือก
ศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

2.69 1.08 12 

3. ผูปกครองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 3.24 1.04 11 
4. ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 2.63 0.99 13 
5. ทานคิดวารายไดของอาชีพในแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
       ในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.67 0.80 6 

6. ความมั่นคงในอาชีพของแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.89 0.75 3 

7. อาชีพหลักในภูมิลําเนาที่ทานพักอาศัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

3.28 1.02 10 

8. เกรดเฉลี่ยในการเรียนระดับมัธยมปลายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.81 0.86 5 

9. คะแนนสอบเขาสูง – ตํ่า (Admission) ของแตละคณะมีอิทธิพลตอ  
       การตัดสินใจในการเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

3.81 0.99 5 

10. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอ
ในคณะตาง ๆ 

3.86 0.82 4 

11. จํานวนนักศึกษาในแตละคณะประกาศรับมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ ยิ่งรับมากยิ่งมีอิทธิพลมาก 

3.44 0.93 9 

12. ทานคิดวาสาขาวิชาที่ทานเลือกเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 3.81 0.69 5 
13. ทานรูจักอาชีพตาง ๆ ที่สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา 

จาก สจล.เปนอยางดี 
3.54 0.73 8 

14. ทานคิดวาทานรูจักคณะที่ทานเลือกศึกษาตอเปนอยางดี  3.56 0.73 7 
15. โดยภาพรวมแลวทานใหความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. 

มากนอยเพียงใด 
4.13 0.74 1 

รวม 3.56 0.48  



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  50 
 

 
จากตารางที่ 4.9.1 พบวา นักศึกษาชั้นปที่1 วิทยาลยัการบริหารและจัดการ มปีจจัยที่มี

อิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอภายในสถาบัน ในเรื่อง ภาพรวมมีความสนใจในการเลือกเรียนตอใน 
สจล. เปนลําดับที่ 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.13 รองลงมาเปนเรื่อง ความสนใจในอาชีพเปนตัวกําหนดใน
การเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ เปนลําดับที่ 2 มีคาเฉลี่ยคิดเปน 4.04 เร่ือง ความมั่นคงในอาชีพของ
แตละอาชีพมอิีทธพิลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ เปนลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยคิด
เปน 3.89 โดยปจจยัที่มีอิทธิพลเปนลําดับสุดทายตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ ภายในสถาบัน 
คือเร่ือง ครูอาจารยมีอิทธพิลตอการตัดสนิใจในการเลือกศกึษาตอในคณะตาง ๆ  มีคาเฉลีย่คิดเปน 2.63 

ตารางที่ 4.9.2 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 
2553 ดานตาง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1.ดานขอมูลเกีย่วกับสถาบันฯ 4.06 0.64 1 
2.ดานวิชาการ 3.99 0.60 2 
3.ดานการบรกิาร 3.97 0.72 3 

รวม 4.02 0.58  

 
จากตารางที่ 4.9.2 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 มีเหตุผลที่เลือกศึกษาตอกับสถาบัน 

ในดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 รองลงมา คือ ดานวิชาการมีคะแนนเฉลี่ย 3.99  
ดานการบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  51 
 

ตารางที่ 4.9.3 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ ของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ    
1. เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) 4.37 0.69 1 
2. เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม 4.17 0.76 2 
3. เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย 3.92 0.85 6 
4. เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

4.14 0.81 3 

5. มีช่ือเสียงดานความประพฤติของนักศึกษา 3.69 0.83 7 
6. มีช่ือเสียงดานผลงานวิจยัของนักศึกษา 3.97 0.82 5 
7. มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา 4.13 0.78 4 

รวม 4.06 0.64  
 

จากตารางที่ 4.9.3 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มี
เหตุผลที่เลือกศึกษาตอ ดานขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ในเรื่อง เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากับของรัฐ) 
เปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 รองลงมา คือ เปนสถาบันที่ไดรับความนิยม มีคะแนนเฉลี่ย 
4.17 เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 มีช่ือเสียง
ดานความสําเรจ็ของศิษยเกา มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 มีช่ือเสียงดานผลงานวิจัยของนักศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.97 เปนสถาบันที่ไดรับรางวลัตาง ๆ มากมาย มีคะแนนเฉลี่ย 3.92   และ มีช่ือเสียงดาน
ความประพฤติของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ตามลําดับ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตางๆ  ภายในสถาบันฯรุนปการศึกษา  2553     ....  52 
 

ตารางที่ 4.9.4 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอดานวิชาการของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานวชิาการ    
1. เปดสอนในหลายสาขาวิชา  3.92 0.75 4 
2. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน 4.06 0.69 2 
3. มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย  4.02 0.72 3 
4. ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน 3.88 0.74 5 
5. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ 4.08 0.77 1 

รวม 3.99   0.60  
 

จากตารางที่ 4.9.4 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มี
เหตุผลที่เลือกศึกษาตอ ดานวิชาการ ในเรื่อง นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทาํ/มีงานรองรับ 
เปนลําดับแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 รองลงมา คือ หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน มี
คะแนนเฉลี่ย 4.06 มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 เปดสอนในหลายสาขาวชิา 
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.92   และ ช่ือเสียง (ดี) ของอาจารยผูสอน มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 ตามลําดับ 
ตารางที่ 4.9.5 แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยเหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอ ดานการบริการ ของนักศึกษาชั้น     
ปท่ี 1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

ดานการบริการ    
1. สจล. มีทุนกูยืม  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยาง 
    เพียงพอ (สวัสดิการ) 

3.93 0.87 2 

2. มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา  
    สถาบันรถตูโดยสาร  และรถไฟ 

4.07 0.93 1 

3. อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม 3.92 0.85 3 
รวม 3.97 0.72  

 

จากตารางที่ 4.9.5 พบวาสวนใหญ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มี
เหตุผลที่เลือกศึกษาตอ ดานการบริการ  ในเรื่อง มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนา
สถาบันรถตูโดยสาร  และรถไฟ เปนลําดบัแรก  มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 รองลงมา คือ สจล. มีทุนกูยืม  
ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยางเพียงพอ (สวัสดิการ) มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 และ อาคารสถานที่มี
ความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ตามลําดับ     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอใน  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ของนักศึกษาปท่ี 1  

 

ตอนที่ 1     ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง      กรุณาใสเครื่องหมาย √  ลงในชอง    หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงมากทีสุ่ด 
     และเติมขอความในชองวาง (.........) 
 

1. เพศ   ชาย    หญิง 
2. อายุ.......................ป 
3. โรงเรียน..................................................................... 
4. จังหวดั........................................................................ 
5. ปจจุบันทานมเีกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) เทากับ ....................... 
6. คาใชจายที่ทานไดรับจากผูปกครองโดยเฉลี่ยตอวัน .............................................. บาท 
7. ผูปกครองของทานคือ 

  บิดาและมารดา    บิดา 
   มารดา     ผูปกครองที่ไมใชบิดาและมารดา 

8. อาชีพของผูปกครอง 
  รับราชการ     รัฐวิสาหกจิ 
  เอกชน     ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
  อ่ืน ๆ  

9. ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
  ต่ํากวามัธยมตน    มัธยมปลายหรือเทียบเทา 
  อนุปริญญา     ปริญญาตรี 
  สูงกวาปรญิญาตรี  

10. รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง .............................................. บาท 
11. ประเภทของโรงเรียนที่ทานศึกษาอยู 

  เอกชน (หลักสูตรภาษาไทย)   เอกชน (หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ) 
  รัฐบาล  

12. ทานเปนนกัศกึษาประเภทใด 
  รับตรง    โควตา    Admission 

 
 
 
 



 

D:\ปจจัยที่มีตอการเลือกเขาศึกษาตอป53\แบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพล.doc 

2
ตอนที่ 2     ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ ภายใน สจล. 

คําชี้แจง      ใสเครื่องหมาย √  ลงในชองระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุดเพยีงขอเดียว 
       5  =  เห็นดวยระดับมากที่สุด ,    4  =   เห็นดวยระดับมาก,         3  =  เห็นดวยระดับปานกลาง 
            2  = เห็นดวยระดับนอย ,           1  =   เห็นดวยระดับนอยท่ีสุด 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานใหความสนใจในอาชพีของตัวทานเองเปนตัวกําหนดในการเลือก

ศึกษาตอในคณะตาง ๆ  
     

2. เพื่อนสนิทที่เรียนในระดับเดยีวกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

     

3. ผูปกครองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ      
4. ครูอาจารยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ      
5. ทานคิดวารายไดของอาชีพในแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
       ในการเลอืกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

     

6. ความมั่นคงในอาชีพของแตละอาชีพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

     

7. อาชีพหลักในภูมิลําเนาที่ทานพักอาศยัมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกศึกษาตอในคณะตาง ๆ 

     

8. เกรดเฉลี่ยในการเรียนระดับมัธยมปลายมอิีทธิพลตอการตัดสินใจใน 
       การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

     

9. คะแนนสอบเขาสูง – ต่ํา (Admission) ของแตละคณะมอิีทธิพลตอ  
       การตัดสินใจในการเลอืกเรียนตอในคณะตาง ๆ 

     

10. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนตอ
ในคณะตาง ๆ 

     

11. จํานวนนักศกึษาในแตละคณะประกาศรบัมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
การเลือกเรียนตอในคณะตาง ๆ ยิ่งรับมากยิ่งมีอิทธิพลมาก 

     

12. ทานคิดวาสาขาวิชาที่ทานเลอืกเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน      
13. ทานรูจักอาชีพตาง ๆ ที่สามารถประกอบอาชีพไดเมื่อจบการศึกษา 

จาก สจล.เปนอยางด ี
     

14. ทานคิดวาทานรูจักคณะที่ทานเลือกศึกษาตอเปนอยางดี       
15. โดยภาพรวมแลวทานใหความสนใจในการเลือกเรียนตอใน สจล. 
       มากนอยเพียงใด 
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เหตุผลท่ีเลือกศึกษาตอท่ี สจล. 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

3.1 ดานขอมูลเก่ียวกับสถาบันฯ      
1. เปนสถาบันของรัฐ (ในกํากบัของรัฐ)      
2. เปนสถาบันที่ไดรับความนยิม      
3. เปนสถาบันที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย      
4. เปนสถาบันอุดมศึกษาทีเ่นนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
5. มีช่ือเสียงดานความประพฤติของนักศึกษา      
6. มีช่ือเสียงดานผลงานวิจัยของนักศึกษา      
7. มีช่ือเสียงดานความสําเร็จของศิษยเกา      

3.2 ดานวชิาการ      
1. เปดสอนในหลายสาขาวิชา       
2. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน      
3. มีอุปกรณส่ือการสอนที่ทันสมัย       
4. ช่ือเสียง (ด)ี ของอาจารยผูสอน      
5. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไดงานทํา/มีงานรองรับ      

3.3 ดานการบริการ      
1. สจล. มีทุนกูยมื  ทุนสงเสริมการศึกษาตาง ๆ อยางเพียงพอ 

(สวัสดิการ) 
     

2. มีการคมนาคมสะดวก เชน รถประจําทางผานหนาสถาบนั  
      รถตูโดยสาร  และรถไฟ 

     

3. อาคารสถานที่มีความกวางขวาง สะอาดและสวยงาม      
      
 
 
 
 
 
   ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอืในการใหขอมูล 
 
 

สวนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 



คณะผูจัดทํา 
 
 

ที่ปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ อุบลศรี     

( รองอธิการบดี ) 

นางวันดี   บุญยิ่ง 
( ผูอํานวยการสวนแผนงาน ) 

 
 
 

ผูจัดทํา / เกบ็รวบรวมขอมูล 
ภารกิจวิจัยสถาบัน 

นางขนิษฐา     สาคร 

( นักวิเคราะหนโยบายและแผน ) 
นายจตุพร  ศิริบรรณไพศาล 

( นักวิเคราะหนโยบายและแผน ) 
นางวรรณา   สอนพูล 

( นักวิเคราะหนโยบายและแผน ) 
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