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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
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ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของนสิติต่อปัจจยัในการเลอืกศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยั มหาจฬุาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยในการเลือก

ศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตอบุลราชธาน ีโดยจ�าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ 

อาชีพ ภูมิล�าเนาและรายได้ของนิสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่ก�าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อ

มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .857 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ

ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ แอลเอสดี 

 ผลการวิจัยปรากฏว่า

 1.  ความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 พบว่า ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน และทุกรายด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

 2.  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 พบว่า เมื่อจ�าแนกตามเพศ การศึกษา อายุ สถานภาพ อาชีพ 

ภูมิล�าเนาและรายได้ ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

Abstract
 This research aimed to study the opinion towards the choice to pursue further study at Mahachu-

lalongkornrajavidyalaya University, Ubonratchathani campus in 2012 academic year and to compare the 

opinion of the respondents as classified by gender, age, education attainment, marriage status, occupation, 

place of residence, and income. A total of 385 current students studying in the university in 2012  

academic year 2012  were employed as the sample group of the study. A 5-point rating sale survey  

questionnaire which the reliability value of .857 was used in data collection. The statistics including  

percentage, means, standard deviation, t-test, F-test, ANOVA, and pair-test of LSD were used in data  

analysis.

 The research finding were as follows:

 1. The opinions of the respondents toward the choice to pursue further study at Mahachulalong-

kornrajavidyalaya University, Ubon Ratchathani campus, were found to be at a high level in all 7 aspects 

and in individual aspects.
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 2.  The comparision of the students were found not to be differently viewed at a significant level 

by sex, degrees, age range, status, occupations, place of residence and Income. 
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Campus 

บทน�า

 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี ตั้งข้ึนจากแนวคิดของ พระเถระสองรูป คือ 

พระราชรัตโนบล (อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี) และ

พระกิตติญาณโสภณ (ปัจจุบันสมณศักดิ์พระเทพกิตติมุนี                 

ทีป่รกึษาเจ้าคณะจงัหวดัอบุลราชธาน)ี ในปี พ.ศ. 2522  ซึง่

มีแนวคิดที่จะสร้างสถานศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ 

สามเณรขึ้น ด้วยมองเห็นว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในชนบทนั้น ขาด

โอกาสในการศกึษาการเดนิทางไปศกึษาในกรงุเทพมหานคร

กเ็กดิความล�าบากมากและเมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2529 

ก็ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ-         

ราชวทิยาลยัให้จดัตัง้เป็นมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-ราช

วทิยาลยั วทิยาเขตอบุลราชธานขีึน้ทีว่ดัมหาวนาราม อ�าเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และได้เปิดรับพระ

ภกิษุ สามเณรเข้าศกึษาจ�านวน 50 รปู ปัจจบุนัมหาวทิยาลยั

ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 4 

คณะ 5 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มี 1 

วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกศาสนา วิชาเอกพระพุทธศาสนา 

(ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ) 2) สาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน ม ี2 วชิาเอก 1 หลกัสตูร ได้แก่ วชิาเอกสงัคมศกึษา 

วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษและหลกัสตูรประกาศนยีบตัร

วิชาชีพครู 3) สาขาวิชาเอกรัฐศาสตร์ มี 2 วิชาเอก ได้แก่ 

วิชาเอกรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) วิชาเอกรัฐศาสตร์  

(การปกครอง) ส�าหรับฆราวาส หลักสูตรประกาศนียบัตร

พระสังฆาธิการ (ป.บส.) 4) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มี 

1 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ และด�าเนินการ

จัดการสอนระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 

 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ด�าเนินการ

จัดการศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ โดยบูรณาการ

วชิาการด้านพระพทุธศาสนาเข้ากบัศาสตร์สมยัใหม่ ทัง้ภาค

ทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อ

ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่

คณะสงฆ์และสงัคม รวมทัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละความร่วม

มืออันดีระหว่างพระพุทธศาสนาในระดับชาติ ระดับ

นานาชาติ  เพื่อธ�ารงรักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมประเพณี  

ศิลปะวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา และสร้าง 

องค์ความรูใ้หม่  ในการพฒันามนษุย์ สงัคมและสิง่แวดล้อม

ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข (ส�านักวิชาการ

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต

อุบลราชธานี 2556: ข) 

 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยในช่วง 

ปี 2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็น

แหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น�า 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น โดยเร่งสร้าง

ภูมิคุ ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศ          

ให้สามารถแข่งขนัได้ในประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 

โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี 

คุณภาพ ผลิตก�าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน สามารถท�างานเพื่อด�ารงชีพตนเองและ

เพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและ          

มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ สถาบันการศึกษาจึงต้องมี

บทบาทมากขึ้นในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ 

หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้และเทคโนโลยี           

โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการสนับสนุนสถาบันการศึกษา  

ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นซ่ึงมีความใกล้ชิดกับชุมชน   

ให้ตระหนักถึงความส�าคัญในการใช้ความรู้และงานวิจัย 

เพื่อพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาความรู้และเป็นพลังหลักในการพัฒนา

ฐานรากของประเทศให้มั่นคงซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็น

บทบาทหน้าทีข่องสถาบนัอดุมศกึษา และจากข้อมลูพืน้ฐาน

และแนวโน้มในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ผ่านมา

แสดงให้เห็นว่าประชากรวัย 18-24 ปี มีความสนใจศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษาลดลงและรวมทั้งที่มหาวิทยาลัย      

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ใน

ฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้การก�ากับ

ของรัฐ  ก็ได้รับความสนใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อน้อยลง

เช่นกัน โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จ�านวน 

328 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการด�าเนินการวิจัย
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เรื่อง ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาวางยุทธศาสตร์ในการขยายกลุ่มเป้า

หมายในการรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีในปีการ

ศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยใน

การเลือกศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตต่อ

ปัจจยัในการเลอืกศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เม่ือจ�าแนกตามเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ภูมิล�าเนาและ 

รายได้

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช ้ 

ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตท่ีก�าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  

ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 1,479 คน

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่ก�าลัง

ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 385 คน 

ซึ่งได้จากการใช้สูตรค�านวณหากลุ่มตัวอย่าง 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 สถานภาพของนสิติ ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพ  อาชีพ  ภูมิล�าเนาและรายได้

 ตัวแปรตามชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย การจัด 

การเรียนการสอน ค่าธรรมเนียมการศึกษา การให้บริการ

ทางการศกึษาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ความต้องการ

ของผู้ปกครอง ความคาดหวังจากการศึกษาต่อ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช ้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  

เกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยในการเลือกศึกษา

ต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานีปีการศึกษา 2555 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที ่1 ข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง 

เป็นค�าถามแบบส�ารวจรายการ

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัย

ในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-         

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามเท่ากับ .857

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วจิยัได้แจกแบบสอบถามให้กบันสิิตกลุ่มตวัอย่าง

แล้วไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากหัวหน้าห้อง

ทั้งหมด ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนจ�านวน 

385 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน�า

แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาคัดเลือกฉบับสมบูรณ์ และ

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูปโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X
_

) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที่ (t-test)  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) และทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของแอลเอ

สดี (LSD’s method)

สรุปผลการวิจัย

 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อท่ี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1.  ความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยในการเลือก

ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 พบว่า ในภาพ

รวมทั้ง 7 ด้าน และทุกรายข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก

 2.  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคิด

เห็นของนิสิตต่อปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี           

ปีการศึกษา 2555

  2.1 เมื่อจ�าแนกตามเพศระหว่างเพศชายและ

เพศหญิง พบว่า ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาในแต่ละรายด้านแล้ว พบว่า ด้านชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมในการศึกษา การให้บริการ            
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ทางการศึกษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05

  2.2 เมือ่จ�าแนกระดบัการศกึษาระหว่างระดบั

ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท พบว่า ในภาพรวมทั้ง 7 

ด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาในแต่ละรายด้านแล้ว 

พบว่า ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย การให้บริการทาง 

การศึกษา บรรยากาศและสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2.3 เม่ือจ�าแนกตามอายุระหว่าง พบว่า ใน

ภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านและเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แล้วพบว่า  ด้านชื่อ

เสียงของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา การให้

บริการทางการศึกษา บรรยากาศและสภาพแวดล้อมแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนี้

 ความคิดเห็นต ่อป ัจจัยด ้านการมีชื่ อ เ สียง 

ของมหาวิทยาลัย คือ 1) กลุ ่มอายุระหว่าง 31-35 ปี  

กับกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี 2) กลุ่มอายุระหว่าง 31-35 ปี 

กับกลุ่มอายุระหว่าง 21-25 ปี 3) กลุ ่มอายุ31-35 ปี  

กับกลุ่มอายุระหว่าง 26-30 ปี 

 ความคิดเห็นต ่อป ัจจัยด ้านค ่าธรรมเนียม 

การศึกษา คือ 1) กลุ่มอายุระหว่าง 21-25 ปี กับกลุ่มอายุ

ระหว่าง 26-30 ปี 2) กลุ ่มอายุระหว่าง 21-25 ปี  

กับกลุ่มอายุระหว่าง 31-35 ปี

 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการให้บริการทางการ

ศึกษา คือ 1) กลุ่มอายุระหว่าง 21-25 ปี กับกลุ่มอายุ 

น้อยกว่า 20 ปี 2) กลุ่มอายุระหว่าง 21-25 ปี กับกลุ่มอายุ

ระหว่าง 26-30 ปี 3) กลุ่มอายุ 21-25 ปี กับ กลุ่มอายุ

ระหว่าง 31-35 ปี 

 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพ

แวดล้อม คือ 1) กลุ่มอายุระหว่าง 31-35 ปี กับกลุ่มอายุ

น้อยกว่า 20 ปี 2) กลุ่มอายุระหว่าง 31-35 ปี กับกลุ่มอายุ

ระหว่าง 21-25 ปี

  2.4 เมือ่จ�าแนกตามสถานภาพ พบว่า ในภาพ

รวมทัง้ 7 ด้าน ไม่แตกต่างกนั และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน

และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แล้วพบว่า  ด้านชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน ค่าธรรมเนียม

ทางการศกึษา การให้บรกิารทางการศกึษาแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้

 ความคิด เห็นต ่ อป ั จจั ยด ้ าน ช่ือ เสี ย งของ

มหาวิทยาลัย คือ 1)  กลุ ่มสมรสกับบรรพชิต 2)  

กลุ่มสมรสกับโสด

 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการจัดการเรียน 

การสอน คือ กลุ่มโสดกับบรรพชิต

 ความคิดเห็นต ่อป ัจจัยด ้านค ่าธรรมเนียม 

การศึกษา คือ 1) กลุ่มบรรพชิตกับโสด 2) กลุ่มบรรพชิต 

กับสมรส

 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการให้บริการทางการ

ศกึษา คอื 1) กลุ่มบรรพชติกบัโสด 2) กลุม่บรรพชติกบัสมรส

  2.5 เมือ่จ�าแนกตามอาชพี พบว่า ในภาพรวม

ทัง้ 7 ด้าน ไม่แตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านและเมือ่

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แล้ว พบว่า ด้านชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา การให้บริการ

ทางการศึกษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ดังนี้

 ความคิดเห็นด้านการมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

คอื 1) กลุ่มอาชพีรบัราชการกบักลุ่มอาชพีนกัศกึษา 2) กลุม่

อาชีพรับราชการกับกลุ่มธุรกิจเอกชน 3) กลุ่มอาชีพรับ

ราชการกับกลุ่มรัฐวิสาหกิจ

   ความคิดเหน็ต่อปัจจยัด้านการให้บรกิารทางการ

ศึกษา คือ 1) กลุ่มรัฐวิสาหกิจกับกลุ่ม นักศึกษา 2) กลุ่ม

รัฐวิสาหกิจกับกลุ่มรับราชการ 

  2.6 เมื่อจ�าแนกตามของภูมิล�าเนา พบว่า  

ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านและเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แล้ว พบว่า ด้านชื่อ

เสียงของมหาวิทยาลัย การให้บริการทางการศึกษา 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ดังนี้

 ความ คิด เห็นต ่ อป ั จจั ยด ้ านชื่ อ เ สียงของ

มหาวิทยาลัย คือ 1) กลุ่มใต้กับภาคเหนือ 2) กลุ่มภาคใต้

กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) กลุ่มภาคใต้กับภาคกลาง

 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการให้บริการทางการ

ศึกษา คือ 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือ 2) 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง 

ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม คือ 

1) กลุ่มภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) กลุ่มภาค

กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  2.7 เมือ่จ�าแนกตามรายได้ พบว่า ในภาพรวม

ทัง้ 7 ด้าน ไม่แตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านและเมือ่

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู ่ พบว่า ด้านชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา การให้บริการ

ทางการศึกษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ดังนี้

 ความ คิด เห็นต ่ อป ั จจั ยด ้ านชื่ อ เ สียงของ

มหาวิทยาลัย คือ 1) กลุ ่มรายได้ระหว่าง 20,001- 
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25,000 บาท กับกลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท 2) กลุ่มราย

ได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท กับ กลุ่ม 10,001- 

15,000 บาท 3) กลุ่มรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท 

กับกลุ่ม 15,001-20,000 บาท 

 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการ

ศึกษา คือ 1) กลุ่มรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท กับกลุ่ม 

10,001-15,000 บาท 2) กลุ่มรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท 

กับกลุ่ม 15,001-20,000 บาท 

 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการให้บริการทางการ

ศึกษา คือ 1) กลุ่มรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท กับกลุ่ม 

10,001-15,000 บาท 2) กลุ่มรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท 

กับกลุ่ม 15,001-20,000 บาท 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัย    

ในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั วทิยาเขตอบุลราชธาน ีปีการศกึษา 2555 สามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

 1.  การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัย 

ในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 พบว่า 

ภาพรวม มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะปัจจยัต่างๆ ทกุด้านมผีลต่อการตดัสนิใจ เมือ่พจิารณา

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในรายด้านพบว่า

  1.1 ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย พบว่า 

ความคดิเหน็ของนสิติ ในภาพรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั

มาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้านแล้วท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ  

ค่านิยมในเรื่องการมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา หาก

สถาบันการศึกษาใดมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับก็มักจะได้รับ

ความสนใจจากผู้เรยีน ผูป้กครองก็มกัจะส่งบตุรหลานเข้าไป

ศึกษาในสถาบันน้ัน องค์ประกอบในการพิจารณาด้านชื่อ

เสียงของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ความพร้อมในการ

จัดการศึกษา มีเกณฑ์มาตรฐาน คณาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถ มหาวิทยาลัยมีบทบาทต่อชุมชน ให้บริการ

งานทางวิชาการ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยให้ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรต่างๆ และส่ง

ผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสอดคล้องกับงานวิจัย

พบว่า วุฒิ ฉลวยศรี (2546: 45) ที่กล่าวไว้ว่า เหตุผลส่วน

หนึ่งที่เข้าศึกษาต่อของนึกศึกษา คือ ด้านเกียรติยศชื่อเสียง

และรวมถึงงานวิจัยของสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ (2546: 

57) ที่กล่าวไว้ว่าเหตุผลท่ีนักศึกษาต้องการศึกษาต่อใน

สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ คือ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง  

เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

  1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า 

ความคิดเห็นของนิสิต ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู ่ 

ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า นักศึกษาที่เข้ามาศึกษา 

ต่อทีร่ะดบัอดุมศกึษานัน้ต้องการความรูท้ีไ่ด้รบัไปประกอบ

อาชีพ ในการด�าเนินชีวิต จึงมีความคาดหวังให้การเรียน 

การสอน เป็นไปด้วยความราบรื่น สามารถเรียนรู ้ได้ 

อย่างเข้าใจและน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและ 

การท�างานได้ องค์ประกอบของปัจจัยด้านการจัดการเรียน

การสอน ประกอบด้วย  หลักสูตร สาขาวิชา วิธีการจัดการ

เรียนการสอน ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน เทคนิค 

การสอน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนส�าคัญ 

ในการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับ

ทิศนา แขมณี (2545: 219) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบ 

ของการเรียนการสอน คือ สภาพลักษณะของการเรียน 

การสอนที่ครอบคลุม องค์ประกอบส�าคัญ ซึ่งได้จัดไว้อย่าง

เป็นระเบยีบตามหลกัปรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิต่างๆ 

โดยประกอบด ้วยกระบวนการหรือขั้นตอนส�าคัญ 

ในการเรียนการสอนรวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอน

ต่างๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไป

ตามทฤษฎ ีหลักการหรอืแนวคดิทีย่ดึถอื ซึง่ได้รบัการพสิจูน์

ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็น

แบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ

สอดคล้องกับ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงษ์ เบญจลักษณ์ น�้าฟ้า

และชัดเจน ไทยแท้ (2545: 14) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการ

เรียนรู้ควรจะค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนและ

ความต้องการของผู้เรียนด้วย 

  1.3 ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา พบว่า  

ความคดิเหน็ของนสิิต ในภาพรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั

มาก ทั้งนี้เพราะว่า การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีค่าใช้

จ่ายทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกว่าเมือ่เทยีบกบัการศกึษา   ขัน้พืน้ฐาน 

และบางครอบครัวที่มีปัญหาทางการเงินท�าให้เกิดความไม่

สะดวกในการช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษา แต่หากสถาบนั

ใดที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ถูกกว่า และมีความสะดวก

หรอืการผ่อนปรนในการช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษา กจ็ะ

ท�าให้มีผลในการที่ผู้เรียนเลือกที่จะศึกษาต่อในสถาบันนั้น 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยา เสียงเย็น (2550: 76)  

ที่พบว่าปัจจัยในการตัดสินใจอย่างหนึ่งก็คือ ด้านค่าใช้จ่าย 

และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของเกร์ิลเลย์-อลัโลเวย์ (2012: 

บทคัดย่อ) ที่พบว่า เงินเป็นสิ่งส�าคัญในการเข้าศึกษาต่อ 

ในระดับมหาวิทยาลัย ถ ้าขาดเงินจะเกิดผลกระทบ 
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ในด้านลบกบัการเข้าเรยีนต่อระดบัวทิยาลยั ส�าหรบันกัเรยีน 

ที่มีรายได้น้อยดังนั้นการที่ระดับค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ถูกกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ท�าให้ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อ 

ของนักศึกษาอีกด้วย

  1.4 การให้บริการทางการศึกษา พบว่า  

ความคิดเห็นของนิสิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การให้

บริการทางการศึกษาประกอบด้วย การน�าเทคโนโลยีและ

สารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการ

สอนทันสมัย การบริหารจัดการบริการทางการศึกษาเป็น

ระบบมีความรวดเร็ว มีกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาแก่

นิสิตสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวรรณ เกาะแก้ว (2551: 

1-14) กล่าวถึง การให้บริการทางการศึกษาว่า สถาบันการ

ศึกษาส่วนใหญ่ควรให้การสนับสนุนในเรื่อง ดังกล่าว เช่น 

บริการสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

การให ้บริการในรูปของการให ้ค�าปรึกษา แนะน�า  

ช่วยวางแผนการศกึษาให้กบัผูเ้รยีนหรอืช่วยแก้ปัญหาต่างๆ 

เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การรักษาพยาบาล และเรื่อง

ทั่วไป

  1.5 ด ้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  

พบว่า ความคดิเหน็ของนสิติ ในภาพรวม มคีวามคดิเหน็อยู่

ในระดับมาก ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่านักศึกษาต้องการที่จะ

ศึกษาในสถาบันท่ีมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมดี  

เอื้ออ�านวยต่อการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะท�าให้ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรยากาศและสิง่แวดล้อมในมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย อยู ่ ในที่ตั้ งที่อ�านวย ความสะดวกใน 

การเดินทางมีสถานที่อาคารเรียนกว้างขวาง มีบรรยากาศ

ร่มรืน่ส่งเสริมให้เกดิการเรยีนรูซ้ึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

จักกภพ ไทยมณี (2549: 63) ได้กล่าวไว้ว่า หมายถึง  

การจัดสภาพสิ่งต่างๆ ทั้งกายภาพและชีวภาพรอบตัวให้

เหมาะสมกับผู ้เรียน เพื่อที่จะสามารถช่วยให้ผู ้เรียนมี

พฒันาการทางสตปัิญญา ถงึขดีความสามารถของแต่ละคน

  1.6 ด้านความต้องการของผู้ปกครอง พบว่า 

ความคิดเห็นของนิสิตในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถหาเงินเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษาได้เอง จึงยังคงอยู่ในความดูแลของ          

ผู้ปกครอง ซึ่งต้องดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ นักศึกษา   

จึงต้องค�านึงถึงความสะดวก และความต้องการของ 

ผูป้กครองด้วยในการทีจ่ะเลอืกศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา 

จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองมีบทบาทส�าคัญในการศึกษาต่อเป็น

อย่างยิ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของอุมาพร ตรังคสมบัติ 

(2543: 11-13) กล่าวไว้ว่า ครอบครัวมีบทบาทส�าคัญมาก

ในการที่จะเอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีโดยผ่านทางปัจจัย

ต่างๆ ดงันี ้ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างพ่อ แม่ ลูก การถ่ายทอด

คุณค่าทางการศึกษา การเป็นตัวอย่างในการแสวงหา 

ความรู้ การฝึกวินัย การสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนให้เด็ก

มีโอกาสเรียนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก ่

การเรียน 

  1.7 ด้านความคาดหวังจากการศึกษา พบว่า 

ความคิดเห็นของนิสิตในระดับมาก ความคาดหวังเป็น 

ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีความมุ่งหวังต่อบางสิ่งบางอย่าง

และเลือกกระท�าต่อสิ่งนั้นให้บรรลุถึงเป้าหมายที่คิดหรือ 

มุ่งไว้จากองค์ประกอบของความคาดหวังแสดงให้เห็นว่า

บุคคลใดที่ เลือกกระท�าสิ่งใด เกิดจากความคาดหวัง 

ต่อผลลัพธ์จากสิ่งนั้น ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 

ด้านความคาดหวังประกอบด้วย เป็นการเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถในการท�างานการต้องการเป็นที่ยอมรับ 

ของสังคม สร้างช่ือเสียงให้วงศ์ตระกูล ความต้องการ 

ความก้าวหน้าในอนาคตซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของทวีชัย วิริยะโกศล (2541: 75) ที่กล่าวถึงความ

คาดหวังในการศึกษาประกอบด้วยภูมิหลังของครอบครัว  

ตัวบ่งช้ี ที่ส�าคัญที่มีผลต่อการประสบความส�าเร็จทางการ

ศึกษาของเด็ก 

 2. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของความคดิเหน็

ของนิสิตต่อปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  

ปีการศึกษา 2555 จ�าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อายุ 

สถานภาพ อาชีพ ภูมิล�าเนาและรายได้

  2.1 เมื่อจ�าแนกตามเพศระหว่างเพศชาย 

และเพศหญิง พบว่าในภาพรวมทั้ง 7 ด้านไม่แตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาในแต่ละรายด้านแล้ว พบว่า ด้านชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมในการศึกษาการให้บริการ              

ทางการศึกษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภา เมธธาวีชัยและคน

อืน่ๆ (2545: ก) ได้ท�าการศึกษาวจิยัความต้องการเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฎธนบุรี จังหวัด

สมทุรปราการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่า 

นักเรียนที่มีเพศต่างกันจะมีต้องการในการศึกษาต่อที่แตก

ต่างกัน

  2.2 เมือ่จ�าแนกระดบัการศกึษาระหว่างระดบั

ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท พบว่า ในภาพรวมทั้ง 7 

ด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละรายด้านแล้ว 

พบว่า ด้านชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั การให้บรกิารทางการ

ศกึษา บรรยากาศและสภาพแวดล้อมแตกต่างกนัอย่างมนียั
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ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เฮอร์ริเดีย (2009: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความรู้สึกของ 

ผูป้กครองชาวลาตนิในการมส่ีวนร่วมของการศกึษาของบตุร

หลานและกระบวนการเตรียมตัวในระดับวิทยาลัย พบว่า 

ระดบัการศกึษาของผูป้กครองมผีลต่อความต้องการในการ

มีส่วนร่วมในการศึกษาต่อระดับวิทยาลัยของบุตรหลาน

  2.3 เมือ่จ�าแนกตามอายรุะหว่างต�า่กว่า 20 ปี, 

21-25 ปี, 26-30 ปีและ 31-35 ปีพบว่า ในภาพรวม ทั้ง 7 

ด้าน ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า 

ด้าน ชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั ค่าธรรมเนยีม ทางการศกึษา 

การให้บรกิารทางการศกึษา บรรยากาศและสภาพแวดล้อม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ลาวรรณ สกลุกรณุาอารย์ี (2552: 

ก) ที่ศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่มีอายุแตกต่าง

กันส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกศึกษาต่อแตกต่างกัน

  2.4 เม่ือจ�าแนกตามสถานภาพ พบว่า ใน 

ภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด ้านแล ้วพบว ่า ด ้านช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  

การจัดการเรียนการสอน ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา  

การให้บริการทางการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยา 

เสียงเย็น (2550: 60) ที่ศึกษาปัจจัยในการเลือกตัดสินใจ

ของผู ้ปกครองในการเลือกส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม พบว่า  

ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจส่งบุตร

หลานเข้าศึกษาต่อต่างกัน

  2.5 เมือ่จ�าแนกตามอาชพี พบว่า ในภาพรวม

ทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว  

พบว่า ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมทาง 

การศึกษา การให้บริการทางการศึกษาแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของวรวิทย์ รุ่งบุญพุฒิวงศ์ (2553: 64) ที่ศึกษา

ปัจจยัในการเลอืกศกึษาต่อหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี

ครูของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พบว่า ผู้ที่มีอาชีพเป็นครู

และ ไม่ใช่ครจูะม ี  แรงจงูใจในการเลอืกศกึษาต่อทีแ่ตกต่าง

กัน

  2.6 เม่ือจ�าแนกตามของภูมิล�าเนา พบว่า  

ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็น  

รายด ้านแล ้วพบว ่า ด ้านช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  

การให้บรกิารทางการศกึษา บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

แตกต ่างกันอย ่างมี นัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  

ซ่ึง สอดคล้องกับ งานวิจัยของสรรชัย ชูชีพ (2553: 70)  

ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติต่อปัจจัย  

ในการเลอืกศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ีพบว่า 

นักศึกษาที่มี ภูมิล�าเนาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็น 

ในการเลือกศึกษาต่อแตกต่างกัน

  2.7 เมือ่จ�าแนกตามรายได้ พบว่า ในภาพรวม

ทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา 

การให้บรกิารทางการศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของเกิร์ลเลย์-

อัลโลเวย์ (2012: บทคัดย่อ) ที่พบว่า เงินเป็นสิ่งส�าคัญ   

ในการเข้าศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั ถ้าขาดเงนิ จะเกดิ

ผลกระทบในด้านลบกบัการเข้าเรยีนต่อระดบัมหาวทิยาลยั

ส�าหรับนักศึกษาที่มีรายได้น้อย

ข้อเสนอแนะ

 1.  ผลการวิจัยท�าให้ทราบถึงปัจจัยในการเลือก

ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอุบลราชธานี จากปัจจัยล�าดับแรก คือ ชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัย คณะผู ้บริหารควรจัดงบประมาณ

สนับสนุนการประชาสัมพันธ ์ส ่ ง เสริมชื่ อ เสียงของ

มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป

 2.  ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน คณะ 

ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการ

แบบบรูณาการ เพือ่ตอบสนองความคาดหวงัของผูเ้รยีนและ

ผู ้ปกครองที่ต ้องการน�าประสบการณ์ในการเรียนรู ้ใช้

ประกอบอาชีพในอนาคต 

 3.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจเป็นปัจจัย

ที่ส ่ งผลต ่อการเลือกศึกษาต ่อในมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย

 4.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของนสิติทีเ่ข้ามาศกึษาต่อในมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณ-

ราชวทิยาลัยในด้านอืน่ๆ เช่น การจดัการเรยีนการสอน การ

ให้บริการทางการศึกษาต่างๆ เป็นต้น
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ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเขียนให้ง่ายต่อการสื่อ

ความเข้าใจเพือ่ให้งานวจิยันีม้คีณุค่าและสามารถน�างานวจิยั
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