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บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและการรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 12 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
โดยมีวิธีการเลือกการสุ่มแบบ เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
 ผลวิจัย พบว่า พฤติกรรมการรับรู้ท่ีมีอิทธิพลมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญในระดับมาก 
รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญระดับมาก ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา 
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคลากร ตามล าดับ  การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มีค่า (0.899) ได้แก่ 1.ด้านบุคลากร 
(People or Employees) คณาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการสอน น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการ
สอน 2).ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service) 3). ด้านราคา(Price) มีทุนการศึกษา มีกองทุนให้กู้ยืม 4).ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ือนแนะน าให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย ค าแนะน าของญาติ 5).ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence)   
 
ค าส าคัญ: การรับรู้ตรามหาวิทยาลัย, ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ  
 
Abstract  
 This research aimed to study the behavior and band perceptions university that affect decision 
making study higher education of senior high school in the upper northeast. The samples used in this 
study were 400 undergraduate students from 12 extra large schools during academic year 2017. The 
method used for sampling was purposive sampling. Questionnaires were used to collect the data. The 
statistical methods used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
factors analysis 
 The results were consistently shown that : The behavior of undergraduate students concerning 
the factors affecting decision to study in higher education level was promotion at high level second was 
product or service next was distribution channels process price physical evidence and people or 
employees. (0 .899) Value of KMO (Kaiser-Meyer-Olkin there for people or employees : 1) Faculty were 
qualification, experience in teaching, more knowledgeable, to carry high technology for their student.  
2) Product or service 3).  Price : scholarship, loan 4). Promotion : recommend by friend, cousin and  
5). Physical evidence. 
 

Keywords : brand perceptions university, decision making study 
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บทน า 
  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ .ศ . 2560 – 2564) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 
2560 - 2564 สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งสะสมความรู้ของ
ผู้มีความรู้ความสามารถในทุกแขนงวิชา เป็นแหล่งสร้าง
ปัญญาให้แก่สังคม สร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาผ่าน
กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมและยังช่วยพัฒนาประเทศ
ในทุกด้าน ด้วยสภาวะของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน จึงส่งผลกระทบให้สถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริบทให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสสังคมโลกท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา คุณภาพบัณฑิต ปัญหาด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คนและสังคมให้มีคุณภาพ ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือ
ด ารงชีพตนเองและเพ่ือช่วยเหลือสังคม  รวมทั้งพัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องตระหนักในการส่งเสริมการพัฒนาคนและประเทศชาติ
ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
รวมถึงยังต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในแต่ละสมัยอีกด้วย ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือ
เป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น า
การพัฒนาอย่างย่ังยืนของชาติและท้องถ่ินโดยเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึนภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
โดยให้ ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้ มี
คุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถทางานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ
ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
ให้เป็นทีย่อมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุข
ที่ย่ังยืนของประเทศไทยทั้งน้ีโดยอาศัยการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2560 บนพ้ืนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียน
และมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 
 นโยบายการสนับสนุนทางการศึกษาให้มีการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนให้มากข้ึนและ

ครอบคลุมทั่ว ถึงทุกเขตพ้ืนที่ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ, 2542) ตลอดจนการเปิดโอกาสให้มีการกู้ ยืม
เงินทุนเพ่ือการศึกษา ท าให้เยาวชนมีโอกาสที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงข้ึนไปกว่าเดิมที่ เป็นอยู่  และใน
ปัจจุบันการที่ประเทศไทยมีจ านวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนอัน
เน่ืองมาจากอัตราการ  เกิดสูงและอัตราการเสียชีวิตต่ า 
(กรมการปกครอง, 2550) ท าให้สถาบันทางการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างมากมาย เพ่ือให้เพียงพอต่อความ
ต้องการทางการศึกษา ในขณะที่ นักเรียนจ านวนมากท่ี
ต้องการศึกษาต่อต่างพยายามค้นหาและศึกษาข้อมูลของ
สถาบันการศึกษาที่ตนเองต้องการเข้าเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี
และความมั่นคงของตน โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐบาลหลายแห่งทีมีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยก็มีบทบาทในการ
จัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองผู้เรียนและดึงดูดให้มีผู้ต้องการ 
เข้ามาศึกษาในสถาบันให้ได้มากที่สุด ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เกิดการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องการ
เป็นมหาวิทยาลัยในฝันของเด็กนักเรียน โดยได้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของสถาบันอย่างเข้มข้น เช่น การจัดอันดับ
วิชาการ ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน ด้านผลงาน
การวิจัย ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอ
การับรู้ตรามหาวิทยาลัย และเพ่ือสร้างการรับรู้แก่นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง และครูแนะแนวอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเป็นการสร้างแนวทางการวางแผนการตลาดในอนาคต 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นเดียวกันมีการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูดนักศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นและ
สนใจที่จะเข้ามาเรียนในสถาบันทั้งน้ีการที่มีนักเรียนที่ใจจะ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวนมาก 
จะท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะได้นักศึกษาที่มีศักยภาพ 
ความมุ่งมั่น มีแรงบันดาลใจในการเรียนสูง และคนกลุ่มน้ีจะ
เป็นเสมือนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และจะกลายเป็นผลผลิตที่มี
คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ในอนาคตได้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 2. ศึกษาการรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 43,527 
คน จึงใช้ วิ ธีค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอนโดยเลือกระดับความเชื่อมั่นที่  95% 
ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระดับ 5% ตามการค านวณ
ตามสูตรของ (Yamane 1970, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2550) จ านวน 400 คน  

เมื่อค านวณกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการสุ่มได้แล้วหลังจากน้ัน
แบ่งจ านวนตัวอย่างในแต่ละจังหวัดตามสัดส่วนของจ านวน
นักเรียนในแต่โรงเรียนท่ีจะสุ่มดังตารางที่  1 การเลือก
โรงเรียนเพ่ือเป็นสถานที่สุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ทั้งหมด 12 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ชื่อจังหวัด ชื่อโรงเรียน รวมจ านวน 
นักเรียน ม.6 (ช/ญ) 

รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ของนักเรียนทั้งหมด (ช/ญ) 

1. กาฬสินธ์ุ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  4,411 40 
2. ขอนแก่น  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  4,539 40 
3. นครพนม   โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  2,170 20 
4. มหาสารคาม   โรงเรียนบรบือ   4,763 45 
5. มุกดาหาร  โรงเรียนมุกดาหาร 2,366 22 
6. ร้อยเอ็ด  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  4,378 40 
7. เลย  โรงเรียนเลยพิทยาคม  3,321 30 
8. สกลนคร  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  4,076 38 
9. หนองคาย  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2,972 28 
10. หนองบัวล าภู  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  3,761 35 

พฤติกรรมนักศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 
 (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2549:29) 
1. ผลิตภัณฑ์  
2. ด้านราคา  
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5.ด้านบุคลากร 
6.ด้านกระบวนการ  
7.ด้านลักษณะทางกายภาพ  

การรับรู้ตรามหาวิทยาลัย 
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พฤติกรรมนักศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 
 (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2549:29) 
1. ผลิตภัณฑ์  
2. ด้านราคา  
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
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การรับรู้ตรามหาวิทยาลัย 

ชื่อจังหวัด ชื่อโรงเรียน รวมจ านวน 
นักเรียน ม.6 (ช/ญ) 

รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ของนักเรียนทั้งหมด (ช/ญ) 

11. อุดรธานี  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  5,378 50 
12. บึงกาฬ  โรงเรียนบึงกาฬ  1,392 12 

รวมทั้งสิ้น 43,527 400 
 ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/  
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 
ระดับ ที่ผู้ วิจัยสร้างข้ึนเป็นแบบสอบถามการรับรู้ตรา
มหาวิทยาลัยของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เกี่ยวกับการรับรู้ตรา
มหาวิทยาลั ยที่ มี ผล ต่อการตัดสิ นใจ เลื อกศึกษ าต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 5.ด้านบุคคลากร 6.ด้านกระบวนการ และ 7. 
ด้านลักษณะทางกายภาพ  
 การสร้างแบบสอบถาม  
  1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจาก
ต ารา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีลักษณะ ใกล้ เคียงกัน 
จากข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาใช้วิเคราะห์การรับรู้ตรา
มหาวิทยาลั ยที่ มี ผล ต่อการตัดสิ นใจ เลื อกศึกษ าต่อ
ระดับอุดมศึกษาน ามาก าหนดเป็นกรอบและขอบเขตของ
เน้ือหาในการสร้างแบบสอบถาม  
  2. ศึ กษ าค้ นค ว้าแนวทางในการส ร้า ง
แบบสอบถาม  จากต าราและเอกสารงานวิจัยต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้วน ามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
นิยามตัวแปรของงานวิจัย  
  3. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาตามข้อ 1 
และ 2 และน าข้อมูลท่ีได้มาประมวล เป็นหลักในการสร้าง
ข้อค าถามในแบบสอบถามของแต่ละฉบับ  
  4. สร้างแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาการรับรู้
ตรามหาวิทยาลัยและอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาขอนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยแบบสอบถามที่สร้างข้ึน
จะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
   ตอนที่  1 เป็ นแบบสอบถาม ข้อ มู ล
เก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักศึกษา  

   ตอนที่  3 เป็ น แบ บ ส อ บ ถ ามส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับเกี่ยวกับการรับรู้ตรา
มหาวิทยาลั ยที่ มี ผล ต่อการตัดสิ นใจ เลื อกศึกษ าต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
  5. น าข้อค าถามในแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ 
เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในการประเมิน ความเที่ยงตรงเชิง
พินิจ (Face Validity) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ โดยใช้
แบบวัดค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ไ ด้ ค่ า  IOC อ ยู่ ร ะห ว่ าง  0.96-1.00 
จากน้ันผู้วิจัยด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
  6. น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขปรับปรุง และ
ผ่านการพิจารณามาตรวจสอบความถูกต้อง อีกครั้ง  
  7. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
จากน้ันน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) (ล้วน สายยศ  และอังคณา สายยศ , 2538, 
200-201) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.96  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  น าแบบสอบถามที่ได้ไปสอบถามยังกลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนทั้ง 12 แห่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังน้ี  
   1. จัดเตรียมแบบสอบถามให้ได้ข้อมูล
ครบตามจ านวนทั้งหมด 400 ราย แต่ในครั้งน้ีได้ท าการแจก
แบบสอบถามทั้ งหมด  500 ชุ ด เพ่ื อ เป็ นการป้ องกั น
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์และสูญหายโดยเก็บแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ได้ทั้งหมด 322 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.5  
   2. น าแบบสอบถามแจกให้ กับกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยการแจกแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย
ได้ให้ผู้ช่วยวิจัยจ านวน  18 คน ซึ่ งก่อนที่จะลงพ้ืนแจก
แบบสอบถามได้มีการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมความ
เข้าใจในแบบสอบถาม จากน้ันได้ลงพ้ืนที่ตามโรงเรียนที่
เลือกสุ่ม เพ่ือแจกและรอรับแบบสอบถามกลับ โดยในการ
แจกและเก็บแบบสอบถามครั้งน้ีใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบ
เจาะจง   
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   3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 
และน าข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ 
และข้อมูลบางประการของผู้ตอบแบบสอบ  ถามใช้การ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และการหาค่าร้อยละ  
  2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม
การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใช้
การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย (X) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการพิจารณาของ
เบสท์ (Best, 1989, p.196) ดังน้ี  
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ  รายด้าน  และใน
ภาพรวม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย   
  3. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้
ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ตรามหาวิทยาลัย  
  
สรุปผลการวิจัย  
       ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพ และข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบ กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศชายจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 เพศหญิง
จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อย 51.5 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 - 
3.00 จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 อาชีพหลักของ
ผู้ปกครอง คือ กิจการส่วนตัวจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.7 รายได้ครอบครัวต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0    
  ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญโดยรวมในระดับมาก โดยพฤติกรรมการรับรู้ที่มี
อิท ธิพลมาก ท่ี สุ ดคื อ  ด้ านการส่ ง เส ริมการตลาด ให้
ความส าคัญในระดับมาก รองลงมาคือผลิตภัณ ฑ์ ให้
ความส าคัญระดับมาก ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่าย
และด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านบุคลากร ตามล าดับ  
       ตอนที่ 3 การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ค่า KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูล มีค่ามาก 
(0.899) ซึ่งเข้าใกล้หน่ึง แสดงว่า เทคนิค Factor Analysis 
เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ 1) ด้านบุคลากร (People or 
Employees) คณาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ในการสอน ความรู้ความสามารถของคณาจารย์มีส่วนในการ
ตัดสินใจเลือกเรียน มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการ
สอนและการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการสอน 
2) ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service) เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังต่างประเทศ 
3) ด้านราคา (Price) มีทุนการศึกษา มีกองทุนให้กู้ ยืม ค่า
บ ารุงการศึกษาเหมาะสม 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด  
(Promotion) เพ่ือนแนะน าให้ เรียนต่อที่ มหาวิทยาลั ย 
ค าแนะน าของญาติ 5) ลักษณะทางกายภาพ  (Physical 
Evidence) ตึกเรียน อาคาร สถานที่ สวยงาม สะอาด มีระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ใกล้บ้าน  
 
การอภิปรายผล  
       ตอนที่ 1 การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การรับรู้ตรามหาวิทยาลัย ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศชายจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 
เพศหญิงจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อย 51.5 สอดคล้องกับ
งานวิจัย ปวีณา ค าพุกกะ และวรวิทย์ ค าศรี (2555) ได้
ศึกษา การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาชีพหลักของผู้ปกครอง คือ กิจการส่วนตัวจ านวน 102 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.7 รายได้ครอบครัวต่อเดือน 10,000-
20,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 สอดคล้อง
กับงานวิจัย ดวงฤทัย แก้วค าและวิมลพรรณ  อาภาเวท 
(2559) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
ดุสิต  
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญโดยรวมในระดับมาก โดยการรับรู้ที่มีอิทธิพล
มากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญใน
ระดับมาก รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญระดับมาก 
ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
บุคลากร ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัย พีระวัฒน์ ชาว
สิทธิวงษ์ ศิริพงษ์  นครแก้ว และฉัตรพงศ์ พะวราสิท ธ์ิ 
(2556) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาหลักสูตรการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยบัณฑิต
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   3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 
และน าข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ 
และข้อมูลบางประการของผู้ตอบแบบสอบ  ถามใช้การ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และการหาค่าร้อยละ  
  2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม
การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใช้
การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย (X) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการพิจารณาของ
เบสท์ (Best, 1989, p.196) ดังน้ี  
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ  รายด้าน  และใน
ภาพรวม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย   
  3. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้
ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ตรามหาวิทยาลัย  
  
สรุปผลการวิจัย  
       ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพ และข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบ กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศชายจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 เพศหญิง
จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อย 51.5 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 - 
3.00 จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 อาชีพหลักของ
ผู้ปกครอง คือ กิจการส่วนตัวจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.7 รายได้ครอบครัวต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0    
  ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญโดยรวมในระดับมาก โดยพฤติกรรมการรับรู้ที่มี
อิท ธิพลมากที่ สุ ดคื อ  ด้ านการส่ ง เส ริมการตลาด ให้
ความส าคัญในระดับมาก รองลงมาคือผลิตภัณ ฑ์ ให้
ความส าคัญระดับมาก ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่าย
และด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านบุคลากร ตามล าดับ  
       ตอนที่ 3 การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ค่า KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูล มีค่ามาก 
(0.899) ซึ่งเข้าใกล้หน่ึง แสดงว่า เทคนิค Factor Analysis 
เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ 1) ด้านบุคลากร (People or 
Employees) คณาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ในการสอน ความรู้ความสามารถของคณาจารย์มีส่วนในการ
ตัดสินใจเลือกเรียน มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการ
สอนและการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการสอน 
2) ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service) เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังต่างประเทศ 
3) ด้านราคา (Price) มีทุนการศึกษา มีกองทุนให้กู้ ยืม ค่า
บ ารุงการศึกษาเหมาะสม 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด  
(Promotion) เพ่ือนแนะน าให้ เรียนต่อที่ มหาวิทยาลั ย 
ค าแนะน าของญาติ 5) ลักษณะทางกายภาพ  (Physical 
Evidence) ตึกเรียน อาคาร สถานที่ สวยงาม สะอาด มีระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ใกล้บ้าน  
 
การอภิปรายผล  
       ตอนที่ 1 การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การรับรู้ตรามหาวิทยาลัย ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศชายจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 
เพศหญิงจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อย 51.5 สอดคล้องกับ
งานวิจัย ปวีณา ค าพุกกะ และวรวิทย์ ค าศรี (2555) ได้
ศึกษา การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาชีพหลักของผู้ปกครอง คือ กิจการส่วนตัวจ านวน 102 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.7 รายได้ครอบครัวต่อเดือน 10,000-
20,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 สอดคล้อง
กับงานวิจัย ดวงฤทัย แก้วค าและวิมลพรรณ  อาภาเวท 
(2559) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
ดุสิต  
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญโดยรวมในระดับมาก โดยการรับรู้ที่มีอิทธิพล
มากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญใน
ระดับมาก รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญระดับมาก 
ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
บุคลากร ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัย พีระวัฒน์ ชาว
สิทธิวงษ์ ศิริพงษ์  นครแก้ว และฉัตรพงศ์ พะวราสิท ธ์ิ 
(2556) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาหลักสูตรการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยบัณฑิต

เซีย พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการศึกษาต่อ คือ ปัจจัย
สภาพแวดล้อม  เช่น สถานที่ เรียนเหมาะสม มีความ
สะดวกสบาย  
  ตอนที่ 3 การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
ซึ่งเปน็ค่าท่ีใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูล มีค่ามาก (0.899) 
ซึ่งเข้าใกล้หน่ึง แสดงว่า เทคนิค Factor Analysis เหมาะสม
กับข้อมูลที่มีอยู่ 1).ด้านบุคลากร (People or Employees) 
คณาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการสอน 
ความรู้ความสามารถของคณาจารย์มีส่วนในการตัดสินใจ
เลือกเรียน มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการสอนและ
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการสอน  2)  
ด้านผลิตภัณ ฑ์หรือบริการ (Product or Service) เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังต่างประเทศ 
3) ด้านราคา (Price) มีทุนการศึกษา มีกองทุนให้กู้ ยืม  
ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาะสม 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด  
(Promotion) เพ่ือนแนะน าให้ เรียนต่อที่ มหาวิทยาลั ย 
ค าแนะน าของญาติ 5) ลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) ตึกเรียน อาคาร สถานที่ สวยงาม สะอาด  มี
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ใกล้
บ้าน  สอดคล้องงานวิจัยของ ธันยากร  ช่วยทุกข์เพ่ือน 
(2558) ได้ศึกษา การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 2).ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product 
or Service) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีโครงการส่งนักศึกษาไป
ฝึกงานยังต่างประเทศ 3).ด้านราคา (Price) มีทุนการศึกษา 
มีกองทุนให้กู้ยืม ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาะสม 4).ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ือนแนะน าให้เรียนต่อที่
มหาวิทยาลัย ค าแนะน าของญาติ สอดคล้องงานวิจัยของ 
ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ได้ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการ
ต้ังใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนทีมีผล
การเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  5).
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ตึกเรียน อาคาร 
สถานที่  สวยงาม สะอาด  มีระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ใกล้บ้าน สอดคล้องกับวิยะดา 
กองจันทร์ดี และอ านาจ อมรเกียรติไพศาล . (2555). ได้
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ของ นักศึกษาชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัย
เอกชน กรณีศึกษาบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ให้
ความส าคัญด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ

คณาจารย์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคัญ
จากการแนะน าจากเพ่ือนหรือญาติ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้จาก
ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านผลผลิตและคุณภาพของนักเรียน  ด้าน
กระบวนการเรียนการสอนแก่นักเรียน ด้านอาคารสถานที่
และท าเลที่ต้ังของสถานศึกษา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
หลักฐานที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา ด้านองค์ประกอบ
ของสถานศึกษา และด้านราคา ผู้ประกอบการควรตระหนัก
และมุ่งให้ความส าคัญ  โดยน าประเด็นปัจจัยดังกล่าวไป
วางแผน พัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนในการเป็นสถาบันที่รองรับและผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมต่อไป  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาการรับรู้ตรามหาวิทยาลัย
ที่มีผลต่อการเลือกเรียนระดับอุดมศึกษาโดยน าแนวคิดการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เข้ามาศึกษา
ร่วมด้วย   
  2.2 ควรมีการการศึกษาการรับรู้ตรามหาวิทยาลัย
ที่มีผลต่อการเลือกเรียนระดับอุดมศึกษาของกลุ่มผู้ที่ท างาน
แล้ว เช่น ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน  
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น เพ่ือที่จะน ามาเปรียบเทียบ
นักเรียนมัธยมศึกษาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไรบ้าง  
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