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การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 12 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน
โดยมีวิธีการเลือกการสุ่มแบบ เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
ผลวิจัย พบว่า พฤติกรรมการรับรู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสำคัญในระดับมาก
รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญระดับมาก ด้านสถานที/่ ช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา
ด้านลัก ษณะทางกายภาพ และด้านบุค ลากร ตามลำดับ การรับ รู้ต รามหาวิท ยาลัย ที่ม ีผ ลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กศึก ษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มีค่า (0.899) ได้แก่ 1.ด้านบุคลากร
(People or Employees) คณาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการสอน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการ
สอน 2).ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service) 3). ด้านราคา(Price) มีทุนการศึกษา มีกองทุนให้กู้ยืม 4).ด้านการ
ส่ง เสริม การตลาด (Promotion) เพื่อ นแนะนำให้เรีย นต่อ ที่ม หาวิท ยาลัย คำแนะนำของญาติ 5).ลัก ษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence)
คำสำคัญ: 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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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2560 – 2564) กำหนดให้อ ุด มศึก ษาไทยในช่ว งปี
2560 - 2564 สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งสะสมความรู้ของ
ผู้ม ีค วามรู้ค วามสามารถในทุก แขนงวิช า เป็น แหล่งสร้า ง
ปัญ ญาให้แ ก่ส ัง คม สร้า งองค์ค วามรู้เพื่อ การพัฒ นาผ่า น
กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมและยังช่วยพัฒนาประเทศ
ในทุกด้าน ด้วยสภาวะของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงส่งผลกระทบให้สถาบันอุดมศึกษา
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริบทให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสสังคมโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา คุณภาพบัณฑิต ปัญหาด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
คนและสังคมให้ม ีค ุณ ภาพ ผลิต กำลังคนที่ม ีศ ัก ยภาพตรง
ตามความต้อ งการของตลาดแรงงาน สามารถทำงานเพื่อ
ดำรงชีพ ตนเองและเพื่อ ช่ว ยเหลือ สัง คม รวมทั้ง พัฒ นา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องตระหนักในการส่งเสริมการพัฒนาคนและประเทศชาติ
ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
รวมถึงยังต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในแต่ละสมัยอีกด้วย ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อ
เป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้นำ
การพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน ของชาติแ ละท้อ งถิ่น โดยเร่ง สร้า ง
ภูม ิค ุ้ม กัน ในประเทศให้เข้ม แข็ง ขึ้น ภายใต้ห ลัก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพีย งและต้อ งส่งเสริม การพัฒ นาประเทศให้
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
โดยให้ ความสำคัญ กับ การพัฒ นาคนและสัง คมไทยให้ม ี
คุณภาพผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถทางานเพื่อดำรงชีพตนเอง และเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสขุ ภาวะ
ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยใช้ค วามรู้เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุข
ที่ย ั่งยืน ของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัย การบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2560 บนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียน
และมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ
นโยบายการสนับ สนุน ทางการศึก ษาให้ม ีก าร
ขยายโอกาสทางการศึก ษาของนัก เรีย นให้ม ากขึ้น และ

ครอบคลุม ทั่ว ถึงทุกเขตพื้น ที่ (พระราชบัญ ญัต ิการศึกษา
แห่ง ชาติ, 2542) ตลอดจนการเปิด โอกาสให้ม ีก ารกู้ย ืม
เงิน ทุน เพื่อ การศึก ษา ทำให้เยาวชนมีโอกาสที่จ ะเข้า รับ
การศึก ษาในระดับ ที่ส ูง ขึ้น ไปกว่า เดิม ที่เป็น อยู่ และใน
ปัจจุบันการที่ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพิม่ มากขึ้นอัน
เนื่อ งมาจากอัต ราการ เกิด สูง และอัต ราการเสีย ชีว ิต ต่ำ
(กรมการปกครอง, 2550) ทำให้ส ถาบัน ทางการศึก ษาใน
ระดับต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้อ งการทางการศึก ษา ในขณะที่น ัก เรีย นจำนวนมากที่
ต้องการศึกษาต่อต่างพยายามค้น หาและศึกษาข้อมูลของ
สถาบันการศึกษาที่ตนเองต้องการเข้าเรียนเพื่ออนาคตที่ดี
และความมั่นคงของตน โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐบาลหลายแห่งทีมีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยก็มีบทบาทในการ
จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองผู้เรียนและดึงดูดให้มผี ู้ต้องการ
เข้ามาศึก ษาในสถาบัน ให้ได้ม ากที่ส ุด ด้ว ยเหตุน ี้จ ึงทำให้
มหาวิท ยาลัย ต่า ง ๆ เกิด การแข่งขัน แย่งชิงส่ว นแบ่งทาง
การตลาดในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องการ
เป็นมหาวิทยาลัยในฝันของเด็กนักเรียน โดยได้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของสถาบันอย่างเข้มข้น เช่น การจัดอันดับ
วิชาการ ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน ด้านผลงาน
การวิจัย ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำเสนอ
การับรู้ตรามหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างการรับรู้แก่นักเรียน
กลุ่ม เป้าหมาย ผู้ป กครอง และครูแ นะแนวอย่างต่อ เนื่อ ง
เพื่อเป็นการสร้างแนวทางการวางแผนการตลาดในอนาคต
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นเดียวกันมีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นและ
สนใจที่จะเข้ามาเรียนในสถาบันทั้งนี้การที่มีนักเรียนที่ใจจะ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนมาก
จะทำให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะได้นักศึกษาที่มีศักยภาพ
ความมุ่งมั่น มีแรงบันดาลใจในการเรียนสูง และคนกลุ่มนี้จะ
เป็นเสมือนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และจะกลายเป็นผลผลิตที่มี
คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ในอนาคตได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. ศึกษาการรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
พฤติกรรมนักศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา ดังนี้
(ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2549:29)
1. ผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ช่องทางการจัดจำหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5.ด้านบุคลากร
6.ด้านกระบวนการ
7.ด้านลักษณะทางกายภาพ

การรับรูต้ รามหาวิทยาลัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นัก เรีย นมัธ ยมศึก ษาโรงเรีย นขนาดใหญ่
พิเศษ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 43,527
คน จึง ใช้ว ิธ ีค ำนวณขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งในกรณีจ ำนวน
ประชากรที่แ น่น อนโดยเลือ กระดับ ความเชื่อ มั่น ที่ 95%
ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระดับ 5% ตามการคำนวณ
ตามสูตรของ (Yamane 1970, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ,
2550) จำนวน 400 คน

เมื่อ คำนวณกลุ่ม ตัวอย่างที่ต ้อ งการสุ่ม ได้แ ล้วหลังจากนั้น
แบ่งจำนวนตัวอย่างในแต่ละจังหวัดตามสัดส่วนของจำนวน
นัก เรีย นในแต่โ รงเรีย นที่จ ะสุ่ม ดัง ตารางที่ 1 การเลือ ก
โรงเรียนเพื่อเป็น สถานที่สุ่ม ตัวอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือ กโรงเรีย น
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ทั้งหมด 12 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
รวมจำนวน
ชื่อจังหวัด
ชื่อโรงเรียน
นักเรียน ม.6 (ช/ญ)
1. กาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
4,411
2. ขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
4,539
3. นครพนม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
2,170
4. มหาสารคาม
โรงเรียนบรบือ
4,763
5. มุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
2,366
6. ร้อยเอ็ด
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
4,378
7. เลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม
3,321
8. สกลนคร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
4,076
9. หนองคาย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
2,972
10. หนองบัวลำภู
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
3,761
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รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ของนักเรียนทั้งหมด (ช/ญ)
40
40
20
45
22
40
30
38
28
35
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ชื่อจังหวัด

ชื่อโรงเรียน

11. อุดรธานี
12. บึงกาฬ

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนบึงกาฬ
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5
ร ะดับ ที่ผ ู้ว ิจ ัย สร ้า งขึ้น เป็น แบบสอบถามการ ร ับ ร ู้ต ร า
มหาวิทยาลัยของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ในเขต
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตอนบน เกี่ย วกับ การรับ รู้ต รา
มหาวิท ยาลัย ท ี่ม ีผ ลต่อ การ ตัด สิน ใจเลือ กศึก ษ าต่อ
ระดับ อุด มศึก ษาของนัก เรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย 4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 5.ด้า นบุค คลากร 6.ด้า นกระบวนการ และ 7.
ด้านลักษณะทางกายภาพ
การสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจาก
ตำรา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีลักษณะ ใกล้ เคียงกัน
จากข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาใช้วิเคราะห์การรับรู้ตรา
มห าวิท ยาลัย ท ี่ม ีผ ลต่อ การ ตัด สิน ใจเลือ กศึก ษ าต่อ
ระดับอุดมศึกษานำมากำหนดเป็นกรอบและขอบเขตของ
เนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึก ษ าค้น คว้า แน วท างใน การสร้า ง
แบบสอบถาม จากตำราและเอกสารงานวิจ ัย ต่า งๆ ที่
เกี่ย วข้อ งกับ การวิจ ัย แล้ว นำมาปรับ ปรุงให้ส อดคล้อ งกับ
นิยามตัวแปรของงานวิจัย
3. รวบรวมข้อ มูล จากการศึก ษาตามข้อ 1
และ 2 และนำข้อมูลที่ได้มาประมวล เป็นหลักในการสร้าง
ข้อคำถามในแบบสอบถามของแต่ละฉบับ
4. สร้างแบบสอบถาม เพื่อ ศึก ษาการรับ รู้
ตรามหาวิท ยาลัยและอิท ธิพ ลที่มผี ลต่อการตัดสิน ใจเลือก
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาขอนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
จะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนท ี่ 1 เป ็น แบ บ สอบ ถามข้อ มูล
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักศึกษา

รวมจำนวน
นักเรียน ม.6 (ช/ญ)
5,378
1,392
43,527

รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ของนักเรียนทั้งหมด (ช/ญ)
50
12
400

ต อ น ท ี่ 3 เป ็น แ บ บ ส อ บ ถ าม ส ่ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับเกี่ยวกับการรับรู้ตรา
มห าวิท ยาลัย ท ี่ม ีผ ลต่อ การ ตัด สิน ใจเลือ กศึก ษ าต่อ
ร ะดับ อุด มศึก ษาของนัก เร ีย นมัธ ยมศึก ษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5. นำข้อคำถามในแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ
เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในการประเมิน ความเที่ยงตรงเชิง
พินิจ (Face Validity) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยใช้
แบบวัดค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ได ้ค ่า IOC อ ย ู่ร ะห ว่า ง 0.96-1.00
จากนั้นผู้วิจัยดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
6. นำแบบสอบถามที่ได้แก้ไขปรับปรุง และ
ผ่านการพิจารณามาตรวจสอบความถูกต้อง อีกครั้ง
7. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้กับ นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 30 คน
จากนั้นนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) (ล้ว น สายยศ และอัง คณา สายยศ, 2538,
200-201) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นำแบบสอบถามที่ไ ด้ไ ปสอบถามยัง กลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนทั้ง 12 แห่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้
1. จัด เตรีย มแบบสอบถามให้ได้ข ้อ มูล
ครบตามจำนวนทั้งหมด 400 ราย แต่ในครั้งนี้ได้ทำการแจก
แบ บ สอบ ถามท ั้ง ห มด 500 ชุด เพ ื่อ เป ็น การ ป ้อ งกัน
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์และสูญหายโดยเก็บแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ได้ทั้งหมด 322 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.5
2. นำแบบสอบถามแจกให้ก ับ กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการแจกแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ใ ห้ผ ู้ช ่ว ยวิจ ัย จำนวน 18 คน ซึ่ง ก่อ นที่จ ะลงพื้น แจก
แบบสอบถามได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมความ
เข้าใจในแบบสอบถาม จากนั้น ได้ล งพื้น ที่ต ามโรงเรีย นที่
เลือกสุ่ม เพื่อแจกและรอรับแบบสอบถามกลับ โดยในการ
แจกและเก็บ แบบสอบถามครั้ง นี้ใช้ว ิธ ีก ารเลือ กสุ่ม แบบ
เจาะจง
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3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ข องข้อ มูล
และนำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ด้วยวิธที างสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
และข้อ มูล บางประการของผู้ต อบแบบสอบ ถามใช้ก าร
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และการหาค่าร้อยละ
2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใช้การ
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย (X) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ซึ่ง ใช้เกณฑ์ใ นการพิจ ารณาของเบสท์
(Best, 1989, p.196) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
โดยพิจ าร ณ าเป็น ร ายข้อ รายด้า น และใน
ภาพรวม โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
3. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้
ตรามหาวิท ยาลัย ที่ม ีผ ลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กศึก ษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ตรามหาวิทยาลัย
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อ มูล ทั่ว ไปแบบสอบถามเกี่ย วกับ
สถานภาพ และข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบ กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศชายจำนวน 124 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 38.50 เพศหญิง
จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อย 51.5 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 3.00 จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 อาชีพหลักของ
ผู้ปกครอง คือ กิจการส่วนตัวจำนวน 102 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.7 รายได้ค รอบครัว ต่อ เดือ น 10,000-20,000 บาท
จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสำคัญโดยรวมในระดับมาก โดยพฤติกรรมการรับรู้ที่มี
อิท ธิพ ลมากที่ส ุด คือ ด้า นการส่ง เสริม การตลาดให้
ความสำคัญ ในระดับ มาก ร องลงมาคือ ผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้
ความสำคัญระดับมาก ด้านสถานที/่ ช่องทางการจัดจำหน่าย
และด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านบุคลากร ตามลำดับ
ตอนที่ 3 การรับ รู้ต รามหาวิท ยาลัย ที่ม ีผ ลต่อ
การตัด สิน ใจเลือ กศึก ษาต่อ ระดับ อุด มศึก ษาในเขตภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตอนบน ค่า KMO (Kaiser-Meyer-
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Olkin) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูล มีค่ามาก
(0.899) ซึ่งเข้าใกล้หนึ่ง แสดงว่า เทคนิค Factor Analysis
เหมาะสมกับ ข้อ มูล ที่ม ีอ ยู่ 1) ด้า นบุค ลากร (People or
Employees) คณาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ในการสอน ความรู้ความสามารถของคณาจารย์มีส่วนในการ
ตัดสินใจเลือกเรียน มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการ
สอนและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการสอน
2) ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service) เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังต่างประเทศ
3) ด้านราคา (Price) มีทุนการศึกษา มีกองทุนให้กู้ยืม ค่า
บำรุงการศึก ษาเหมาะสม 4) ด้านการส่งเสริม การตลาด
(Promotion) เพื่อ นแนะนำให้เ ร ีย นต่อ ที่ม หาวิท ยาลัย
คำแนะนำของญาติ 5) ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) ตึกเรียน อาคาร สถานที่ สวยงาม สะอาด มีระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้บ้าน
การอภิปรายผล
ตอนที่ 1 การรับ รู้ต รามหาวิท ยาลัย ที่ม ีผ ลต่อ
การ ตัด สิน ใจเลือ กศึก ษาต่อ ระดับ อุด มศึก ษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช้การวิเคราะห์องค์ป ระกอบ
การรับรู้ตรามหาวิทยาลัย ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศชายจำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50
เพศหญิงจำนวน 198 คน คิดเป็นร้อย 51.5 สอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ปวีณ า คำพุก กะ และวรวิท ย์ คำศรี (2555) ได้
ศึกษา การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาชีพหลักของผู้ปกครอง คือ กิจการส่วนตัวจำนวน 102 คน
คิด เป็น ร้อ ยละ 31.7 รายได้ค รอบครัว ต่อ เดือ น 10,00020,000 บาท จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 สอดคล้อง
กับ งานวิจ ัย ดวงฤทัย แก้ว คำและวิม ลพรรณ อาภาเวท
(2559) ได้ศ ึก ษา ปัจ จัย ที่ส ่ง ผลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
ดุสิต
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสำคัญ โดยรวมในระดับมาก โดยการรับรู้ที่มีอิทธิพ ล
มากที่ส ุด คือ ด้านการส่งเสริม การตลาดให้ค วามสำคัญ ใน
ระดับมาก รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญระดับมาก
ด้านสถานที/่ ช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านกระบวนการ
ให้บ ริก าร ด้านราคา ด้านลัก ษณะทางกายภาพ และด้าน
บุคลากร ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัย พีร ะวัฒน์ ชาว
สิท ธิว งษ์ ศิร ิพ งษ์ นครแก้ว และฉัต รพงศ์ พะวราสิท ธิ์
(2556) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาหลักสูตรการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยบัณฑิต
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เซีย พบว่า ปัจ จัย ที่ส ่ง ผลต่อ การ ศึก ษาต่อ คือ ปัจ จัย
สภาพแวดล้อ ม เช่น สถานที่เ ร ีย นเหมาะสม มีค วาม
สะดวกสบาย
ตอนที่ 3 การรับ รู้ต รามหาวิท ยาลัย ที่ม ีผ ลต่อ
การตัด สิน ใจเลือ กศึก ษาต่อ ระดับ อุด มศึก ษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูล มีค่ามาก (0.899)
ซึ่งเข้าใกล้หนึ่ง แสดงว่า เทคนิค Factor Analysis เหมาะสม
กับข้อมูลที่มีอยู่ 1).ด้านบุคลากร (People or Employees)
คณาจารย์ท ี่ส อนมีค ุณ วุฒ ิแ ละมีป ระสบการณ์ในการสอน
ความรู้ความสามารถของคณาจารย์มีส่วนในการตัดสิน ใจ
เลือกเรียน มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการสอนและ
การนำเทคโนโลยีท ี่ท ัน สมัย มาประยุก ต์ใ นการสอน 2)
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ห ร ือ บร ิก าร (Product or Service) เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานยังต่างประเทศ
3) ด้า นราคา (Price) มีท ุน การ ศึก ษา มีก องทุน ให้ก ู้ย ืม
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาะสม 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) เพื่อ นแนะนำให้เ ร ีย นต่อ ที่ม หาวิท ยาลัย
คำแนะนำของญาติ 5) ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) ตึก เรีย น อาคาร สถานที่ สวยงาม สะอาด มี
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้
บ้า น สอดคล้อ งงานวิจ ัย ของ ธัน ยากร ช่ว ยทุก ข์เ พื่อ น
(2558) ได้ศึกษา การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษา
ระดับ ปริญ ญาตรี 2).ด้านผลิตภัณ ฑ์ห รือบริการ (Product
or Service) เป็น มหาวิท ยาลัยที่ม ีโครงการส่งนัก ศึก ษาไป
ฝึกงานยังต่างประเทศ 3).ด้านราคา (Price) มีทุนการศึกษา
มีกองทุนให้กู้ยืม ค่าบำรุงการศึกษาเหมาะสม 4).ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อนแนะนำให้เรียนต่อที่
มหาวิท ยาลัย คำแนะนำของญาติ สอดคล้องงานวิจัยของ
ศศิว ิม ล แสนเมือ ง (2554) ได้ศ ึก ษาปัจ จัย ทีส ่ง ผลต่อ การ
ตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีของนักเรียนทีมีผล
การเรีย นดีในเขตภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตอนล่า ง 5).
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ตึกเรียน อาคาร
สถานที่ สวยงาม สะอาด มีร ะบบบริห ารจัด การความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้บ้าน สอดคล้องกับวิยะดา
กองจันทร์ดี และอำนาจ อมรเกียรติไพศาล (2555) ได้ศึกษา
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ
ปริญ ญาตรี ของนัก ศึก ษาชั้น ปีท ี่ 1 มหาวิท ยาลัย เอกชน
กรณีศึกษาบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดที่ม ีผ ลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กศึก ษาต่อ ในระดับ
ปร ิญ ญ าตร ีข องนัก ศึก ษ า ปัจ จัย ด้า นผลิต ภัณ ฑ ์ ให้
ความสำคัญ ด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ

คณาจารย์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสำคัญ
จากการแนะนำจากเพื่อนหรือญาติ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้จาก
ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระดับ
มาก ได้แ ก่ ด้า นผลผลิต และคุณ ภาพของนัก เรีย น ด้า น
กระบวนการเรียนการสอนแก่นักเรียน ด้านอาคารสถานที่
และทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
หลักฐานที่เป็นวัสดุอปุ กรณ์ของสถานศึกษา ด้านองค์ประกอบ
ของสถานศึกษา และด้านราคา ผู้ประกอบการควรตระหนัก
และมุ่ง ให้ค วามสำคัญ โดยนำประเด็น ปัจ จัย ดัง กล่า วไป
วางแผน พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนัก ศึก ษามัธยมศึก ษาปีท ี่ 6 และเพื่อ ตอบสนองความ
ต้อ งการของชุม ชนในการเป็น สถาบัน ที่ร องรับ และผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการรับรู้ตรามหาวิทยาลัย
ที่มผี ลต่อการเลือกเรียนระดับอุดมศึกษาโดยนำแนวคิดการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เข้ามาศึกษา
ร่วมด้วย
2.2 ควรมีการการศึกษาการรับรู้ตรามหาวิทยาลัย
ที่มีผลต่อการเลือกเรียนระดับอุดมศึกษาของกลุ่มผู้ที่ทำงาน
แล้ว เช่น ข้าราชการ/รัฐวิส าหกิจ พนัก งานบริษ ัท เอกชน
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น เพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบ
นัก เรีย นมัธ ยมศึก ษาว่า มีค วามเหมือ นหรือ แตกต่า งกัน
อย่างไรบ้าง
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