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Abstract: This research aims to study and compare the factors affecting the decision to
study in the undergraduate program in the field of Informatics classified by the student’s
majors. This research was a quantitative research by survey data from 408 students of the
Faculty of Informatics, Mahasarakham University between May-June 2021. This survey used
a rating scale questionnaire with Cronbach’s confidence coefficient was equal to 0.976. Data
analysis consisted of mean, standard deviation, one-way ANOVA and Post Hoc test. The results
showed that (1) The top 3 factors influenced students choose to study in Informatics fields
were instructor aspect, expectation aspect. and teaching aspect. (2) Students who were in
different majors which consisted of Information science, Information Technology, Communication Arts, Computer Science, Creative Media, and Geo-Informatics. There were different
opinions on the factors affecting the decision to choose to study in terms of expectations
for the course of study, instructors, course details, teaching and learning management and
public relations at a statistically significant level of 0.05.

บทนำ�
การศึกษาเป็นหัวใจสำ�คัญของการพัฒนา
และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน การแข่งขันระดับ
ประเทศขึน้ อยูก่ บั ความรู้ ความสามารถ ของทรัพยากร
มนุษย์ อย่างไรก็ตาม หากประเทศใดต้องการพัฒนา
และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จะต้องประกอบ
ด้วยประชากรคุณภาพสูงทีม่ กี ารศึกษาดีและสามารถ
พัฒนาตนเองได้ รวมทัง้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ มี คี วามพร้อม
ในการพัฒนาประเทศ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่เน้นการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีระบบศึกษาเข้ามาเป็น
ตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะทีจ่ �ำ เป็นต่อ
การดำ�รงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 (สำ�นักนายกรัฐมนตรี,
2559, น. 15) เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการ
พัฒนาที่พึงประสงค์ในอนาคต และการแข่งขันด้าน
การศึกษาในปัจจุบันมีความรุนแรงในการแข่งขันขึ้น
เรื่อยๆ แม้ว่าทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาจะมี
จำ�กัด แต่ผู้เรียนต้องการการศึกษาคุณภาพสูงที่ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน นักเรียนมีโอกาส
เลือกสถาบันอุดมศึกษามากขึน้ (สำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550: 1-2)

ดังนัน้ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จึงทำ�งานอย่างหนักเพือ่ พัฒนาตนเองใน
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันอุดม
ศึกษาอืน่ ๆ อีก 155 สถาบัน จําแนกเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐ จํานวน 26 แห่ง มหาวิทยาลัยของรัฐ
จํานวน 57 แห่งและมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน
72 แห่ง (สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา,
ออนไลน์, 2560) กรอปกับปัญหาประเทศไทยกำ�ลังเข้าสู่
สังคมสูงวัยทีม่ อี ตั ราการเจริญพันธุต์ �่ำ เมือ่ เทียบกับ 30
ปีที่แล้วมีเด็กเกิดมากกว่า 1,000,000 คน แต่ ณ
ปัจจุบนั ลดลงเหลือนักเรียนประมาณ 600,000-700,000
คน อีกปัจจัยคือ นักเรียนในยุคนี้มีทางเลือกมากมาย
นอกเหนือจากการรับเข้าส่วนกลางของระบบ เช่น
แผนการรับสมัครโดยตรง ดึงดูดนักเรียนให้เขาเรียน
ได้โดยเร็วที่สุดตามโควตาพิเศษแผนการรับพิเศษ
โดยเฉพาะของมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแต่ ล ะแห่ ง
(ธัญวัฒน์ อิพภูดม, ออนไลน์, 2560) นอกจากนี้ สถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทยมีหลักสูตรการสอนทีค่ ล้ายคลึง
กันมากมาย ทำ�ให้นกั เรียนสามารถเลือกได้ตามความ
ต้องการ ด้วยภาวะปัญหาเหล่านีท้ �ำ ให้ หลักสูตร คณะ
มหาวิทยาลัย ต้องปรับตัวอย่างหนัก เพราะจำ�นวน
นักศึกษาทีน่ อ้ ยลงด้วยเหตุหลายประการ ย่อมเท่ากับ
รายได้ทลี่ ดลง ด้วยเหตุนี้ จึงจำ�เป็นต้องพัฒนากลยุทธ์
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เพือ่ ดึงดูดให้นกั ศึกษาเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ เช่น การเข้า
ร่วมโครงการตลาดนัด จัดกิจกรรมแนะแนว แนะนำ�
เว็บไซต์คณะ ทำ�สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้คำ�
แนะนำ�เกีย่ วกับหลักสูตรทีเ่ ปิดทำ�การเรียนการสอนใน
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้นักเรียนมีความสนใจในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อในคณะวิทยาการสารสนเทศมากขึ้น
จากสถิตจิ �ำ นวนผูเ้ ข้าศึกษาในคณะวิทยาการ
สนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในแต่ละปีมจี �ำ นวน
นิสติ ไม่คงที่ และไม่เป็นไปตามแผนการรับ นอกจากนี้
ระหว่างเรียนนิสิตตัดสินใจย้ายไปเรียนสาขาอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกคณะทุ ก ปี (มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม กองทะเบียนและประมวลผล, 2563)
สืบเนือ่ งจากนิสติ มีความเข้าใจคลาดเคลือ่ นในศาสตร์
ของแต่ละสาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของนิสิตใน
คณะ และมีกระทบต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร จากการสังเคราะห์งานวิจัยปัจจัย
ที่สำ�คัญต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบัน
ต่างๆ พบว่า มี 2 ปัจจัยใหญ่ๆ คือ 1) ปัจจัยภายนอก
ได้แก่ เหตุผลส่วนตัว ความคาดหวังของผู้สมัคร
ความสามารถส่วนบุคคลของผู้สมัคร และ 2) ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ระบบ
การสอบเข้า ความน่าสนใจของหลักสูตร ค่าธรรมเนียม
การเรียนและค่าบริการต่างๆ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมีหลากหลายช่อง
ทาง (ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน, 2559 ; วรรณพรรธน์
ริมผดี และคณะ, 2558; ภัคจิรา เกตุบตุ ร และ สายพิณ
ทองพัด, 2563 ; สมศักดิ์ ศรีสนั ติสขุ และคณะ, 2563 ;
มนตรี รอดแก้ว และ อาทิตย ชูชัย, 2563 ; สมาภรณ์
นวลสุทธิ์ และคณะ, 2564; ชัยวัฒน์ ขัตติวงค์ และ
พุฒิธร จิรายุส, 2561 ; วัลลภา สัมฤทธิ์, 2560 ;
อ๊อต โนนกระยอม, 2563 ; รุจิรา คงนุ้ย และเอกชัย
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เนาวนิช, 2559 ; ดวงฤทัย แก้วคำ� และวิมลพรรณ
อาภาเวท, 2559) จากการสังเคราะห์ปัจจัยข้างต้น
ทำ�ให้ผู้วิจัยแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีด้านวิทยาการสารสนเทศ
โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะทำ�ให้
ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้เรียน
ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการ
สารสนเทศ และความแตกต่างของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน 6 สาขาวิชาด้านวิทยาการ
สารสนเทศ ประกอบด้วย สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ นิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สือ่ นฤมิต และภูมสิ ารสนเทศ โดยทางคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะนำ�ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน
และกำ�หนดนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในทุก
หลักสูตรของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีด้านวิทยาการสารสนเทศ

ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจัยครั้งเป็นกรณีศึกษาใน 1 พื้นที่
คือ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตปัจจุบันของคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2561 2562 2563 และ 2564
2. หลักสูตรด้านวิทยาการสารสนเทศที่ใช้
ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี...
สุวิช ถิระโคตร และคณะ

ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักสูตร ได้แก่ สารสนเทศ
ศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อนฤมิต และภูมิสารสนเทศ

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยนี้ ดำ�เนินการตามลำ�ดับต่อไปนี้
1. การพัฒนาเครื่องมือสำ�หรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 6 ระดับ ได้แก่ ไม่มอี ทิ ธิพล มีอทิ ธิพล
น้อยมากที่สุด มีอิทธิพลน้อย มีอิทธิพลปานกลาง มี
อิทธิพลมาก มีอิทธิพลมากที่สุด กำ�หนดค่าคะแนน
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แต่ละระดับตัง้ แต่ 0 ถึง 5 โดยใช้แนวคิดการออกแบบ
รายการแบบสอบถามนีจ้ าก 1) หลักสือ่ สารการตลาด
แบบบูรณาการของสุภัตรา จันทรา และกนกพร ชัย
ประเสริฐ (2562) 2) ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเกีย่ ว
กับการศึกษาของสุวทิ ย์ เพ็งทิพย์นาง, วาสนา สุวรรณ
วิจิตร และอนิวัช แก้วจำ�นงค์ (2562) จุรีรัตน์ เสนาะ
กรรณ และวีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล (2562) และ
อ๊อต โนนกระยอม (2563) 3) ปัจจัยส่วนผสมทางการ
ตลาดของธนชัย ยมจินดา, ลดาวัลย์ ยมจินดา และ
ณัฐชลัยย์ ตรรกวิทูรศักดิ์ (2561) และวรรณพรรธน์
ริมผดี, วิภาดา มุกดา, ธิติมา ประภากรเกียรติ และ
ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล (2558) 4) หลักการตัดสินใจ
และแรงจูงใจของวรินทร รัชโพธิ์ (2560) จำ�แนกได้
ทั้งสิ้น 11 ปัจจัย 45 รายการคำ�ถาม โดยกำ�หนดชื่อ
ตัวแปรปัจจัย ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปัจจัยและรายการคำ�ถาม
ปัจจัย

รายการคำ�ถาม

1) การจั ด การเรี ย นการสอน รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ผู้เรียนรับรู้มา คำ�ถามประกอบ
(Fac_Teaching)
ด้วย (1) มีวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนที่เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพมาก
ขึ้น และ (2) มีวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนเน้นการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน
(รวมทั้งการประกวดผลงาน)
2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้เรียนได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากแหล่งต่างๆ ที่เผยแพร่ ประกอบด้วย
(Fac_PR)
คำ�ถามดังนี้ (3) เว็บไซต์มีข้อมูล และข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร (4)
เฟสบุ๊คมีการอับเดทและปฏิสัมพันธ์กับผู้สมัคร (5) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรจาก
แผ่นพับ อินโฟกราฟิก เนื้อหาที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ และ (6) ตัดสินใจสมัคร
เพราะการแนะนำ�และแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย
3) การรับสมัคร (Fac_Entrance) การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ทั้งผ่านโครงการที่มหาวิทยาลัยและ
การจัดการส่วนกลาง (หรือ ทปอ.) คำ�ถามประกอบด้วย (7) กระบวนการสมัครและคัด
เลือกไม่ยุ่งยาก และ (8) มีโครงการรับสมัครนักเรียนที่คณะดำ�เนินการเอง
4) ครอบครัว (Fac_Family)

เป็นรายการคำ�ถามเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของครอบครัว ประกอบด้วย (9) รายได้
ของครอบครัว (10) สภาพคล่องทางการเงินของครอบครัว เช่น มีเงินเก็บไว้ใช้จา่ ยในยาม
ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ และ (11) ค่าใช้จ่ายในครอบครัวและภาระหนี้สิน

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี...
สุวิช ถิระโคตร และคณะ
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ตารางที่ 1 ปัจจัยและรายการคำ�ถาม (ต่อ)
ปัจจัย

รายการคำ�ถาม

5) ความคาดหวังต่อหลักสูตร ผู้เรียนมีความคาดหวังและหวังว่าหลักสูตรจะทำ�ให้มีอาชีพในอนาคต คำ�ถามประกอบ
(Fac_Expect)
ด้วย (12) ความเชื่อมั่นต่อคณะและมหาวิทยาลัย (13) เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความ
ต้องการของสังคมปัจจุบัน (14) องค์ความรู้ที่จะเรียนไปใช้ประโยชน์ได้ (15) หลักสูตร
ที่เลือกตรงกับวิชาชีพหรืออาชีพที่รู้จัก (16) หลักสูตรที่เลือกสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์
กับอาชีพได้ และ (17) เห็นความก้าวหน้าของอาชีพในอนาคต
6) ความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาหรือหลักสูตรมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ รียน
(Fac_Personal)
มีรายการคำ�ถามดังนี้ (18) เลือกเรียนด้วยตนเอง (19) ผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในการตัดสิน
ใจเลือกเรียน (20) ครูแนะแนวเป็นผูแ้ นะนำ�ให้เลือกเรียน (21) มีบคุ คลทีป่ ระทับใจ (Idol)
เป็นศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้ รวมทั้งผู้ปกครองสำ�เร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ (22) พี่
หรือน้องทีศ่ กึ ษาอยูแ่ นะนำ�ให้เลือกเรียน (23) รุน่ พีท่ โี่ รงเรียนเป็นผูแ้ นะนำ�ให้เลือกเรียน
และ (24) เพื่อนที่เรียนมัธยมด้วยกันเป็นผู้แนะนำ�ให้เลือกเรียน
7) ความสามารถของผู้ เรี ย น เป็นรายการคำ�ถามเกีย่ วกับความสามารถส่วนบุคคลของผูเ้ รียน ประกอบด้วย (25) ระดับ
(Fac_Perform)
ความรูใ้ นระดับมัธยมศึกษาเหมาะสมทีจ่ ะศึกษาในหลักสูตร (26) ทักษะ ความถนัด และ
ความสามารถของผูส้ มัครตรงกับหลักสูตร และ (27) คะแนนสอบวัดมาตรฐาน (เช่น GAT
PAT ฯลฯ) เหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตร
8) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่าย และการบริการจัดการ
(Fac_Fee)
ประกอบด้วยคำ�ถามดังนี้ (28) มีการให้บริการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (29) มีทุน
การศึกษาให้แก่นกั เรียนทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ (30) มีระบบการผ่อนชาระค่าธรรมเนียม
การเรียน หรือค่าบริการต่างๆ ทีม่ คี วามจำ�เป็นแก่ผปู้ กครอง (31) ค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าบริการต่างๆ มีความเหมาะสม และ (32) มีช่องทางการชำ�ระค่าธรรมเนียมการ
เรียน หรือค่าบริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ
9) รายละเอียดของหลักสูตร เป็นรายการคำ�ถามเกี่ยวกับการรับรู้ประเด็นเกี่ยวข้องกับหลักสูตรของผู้เรียน มีคำ�ถาม
(Fac_Program)
ดังนี้ (33) หลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (34) หลักสูตรมีการสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ (35) ความร่วม
มือกับสถาบัน บริษัท หรือหน่วยงานภายนอกสร้างโอกาสในการได้งานในอนาคต (36)
ชื่อเสียงของหลักสูตร และ (37) หลักสูตรมีเนื้อหาสาระและรายวิชาที่ทันกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม
10) สถานทีต่ งั้ ของคณะ (Fac_Lo- ความคิดเห็นต่อทีต่ งั้ ของคณะซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม ซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ รงกลางของ
cation)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคำ�ถามดังนี้ (38) มีการเดินทางและคมนาคมสะดวก (39)
อยู่ใกล้บ้าน (40) อยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ห่างไกลมลพิษ (41) มีอาคารและสถาน
ที่สวยงาม ทันสมัย และน่าเรียน และ (42) มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความพร้อม
11) อาจารย์ผสู้ อนประจำ�หลักสูตร รายการคำ�ถามเกีย่ วกับอาจารย์ในหลักสูตร ประกอบด้วย (43) อาจารย์ผสู้ อนมีคณ
ุ ภาพ
(Fac_Teacher)
(44) อาจารย์มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาและมีความรูค้ วามสามารถสูง และ (45) อาจารย์มตี �ำ แหน่ง
ทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับของสังคม

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี...
สุวิช ถิระโคตร และคณะ
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การประเมินความเที่ยงตรงและความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดำ�เนินการโดย
1. การประเมินความเที่ยงตรงของแบบ
สอบถาม ด้วยการวัดดัชนีของความสอดคล้อง
ระหว่างรายการข้อคำ�ถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย
(Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC)
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ประกอบด้วยครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
นักวิชาการศึกษาด้านการรับสมัคร และอาจารย์ดา้ น
ศึกษาศาสตร์ พบว่า ทุกข้อคำ�ถามมีค่าดัชนีตั้งแต่
0.667 ขึ้นไป หมายความว่า ข้อคำ�ถามเหล่านั้น
ใช้เป็นเครื่องมือการวิจัยได้
2. การวัดระดับความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำ�นวน 30 คน เพือ่ ทดลองใช้แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้
แล้วนำ�มาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ
ครอนบาค (Cronbach’s confidence coefficient)
มีค่าเท่ากับ 0.976 หมายถึง แบบสอบถามนี้มี
ความเชื่อมั่นระดับสูง สามารถนำ�ไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อได้
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนิสติ ด้วยแบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ระหว่างเดือน
พฤษภาคม-มิถนุ ายน 2564 โดยประชากรของการวิจยั
ครัง้ นี้ คือ นิสติ ปัจจุบนั ของคณะวิทยาการสารสนเทศ
มีจำ�นวนทั้งสิ้น 2,438 คน กำ�หนดขนาดตัวอย่างโดย
ใช้สูตรคำ�นวณของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความคลาด
เคลื่อนร้อยละ 5 ได้จำ�นวนตัวอย่างเท่ากับ 345 คน
โดยรวบรวมข้อมูลได้จริงเท่ากับ 408 คน โดยการสุม่
ตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่
รวบรวมได้ด้วยค่าสถิติ ดังนี้
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3.1 การบรรยายระดับอิทธิพลของแต่ละ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
หลักสูตรต่างๆ ด้านวิทยาการสารสนเทศ ด้วยค่าเฉลีย่
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปล
ความหมายตามวิธีการการแจกแจง ความถี่แบบเป็น
กลุ่ม (Group Frequency Distribution) ที่ รศ.ดร.
บุญเรียง ขจรศิลป์ ได้อธิบายไว้ (บุญเรียง, 2549:
12-14) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย

การแปลความหมาย

0.00-0.83 ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
น้อยที่สุด
น้อย

0.84-1.67 มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจระดับ
1.68-2.50 มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจระดับ

2.51-3.33 มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจระดับ
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

3.34-4.17 มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจระดับ
4.18-5.00 มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจระดับ

3.2 การเปรียบเทียบระดับอิทธิพลของ
แต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในหลักสูตรต่างๆ ด้านวิทยาการสารสนเทศ จำ�แนกตาม
หลักสูตรของผูเ้ รียน ประกอบด้วย สารสนเทศศาสตร์
(Information Science: IS) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology: IT) นิเทศศาสตร์
(Communication Art: CA) วิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer Science: CS) สื่อนฤมิต (Creative
Media: CM) และภูมสิ ารสนเทศ (Geo-Informatics:
GIs) ด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว
(one way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ภายหลังด้วย LSD Post Hoc test

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี...
สุวิช ถิระโคตร และคณะ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จำ�แนกตามหลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 2

ผลการวิจัยครั้งนี้ นำ�เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีดา้ นวิทยาการ
สารสนเทศ การเปรียบเทียบปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ของผูเ้ รียนจำ�แนกตามหลักสูตร และการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ภายหลัง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีดา้ นวิทยาการ
สารสนเทศในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านอาจารย์
ผูส้ อนประจำ�หลักสูตร ความคาดหวังต่อหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอน เมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ ของทัง้
3 ปัจจัยที่กล่าวมา รายหลักสูตร พบว่า ทั้ง 3 เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตร
ระดับมาก นอกจากนี้ หากพิจารณาเพิม่ เติมในแต่ละ
หลักสูตร มีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีดา้ นวิทยาการสารสนเทศ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อจำ�แนกตามหลักสูตร
ปัจจัย
1) Fac_Teaching
2) Fac_PR
3) Fac_Entance
4) Fac_Family
5) Fac_Expect
6) Fac_Personal
7) Fac_Perform
8) Fac_Fee
9) Fac_Program
10) Fac_Location
11) Fac_Teacher

ทุกหลักสูตร
3.35,
1.205
3.17,
1.346
3.03,
1.256
2.79,
1.270
3.55,
1.225
1.51,
1.759
2.87,
1.203
3.13,
1.506
3.29,
1.264
3.03,
1.416
3.62,
1.323

หลักสูตรที่เลือกศึกษาต่อ (ค่าเฉลี่ย, ค่า S.D.)
IS
IT
CA
CS
2.94,
3.46,
3.09,
3.61,
1.115
1.157
1.284
.908
3.34,
2.98,
3.43,
2.81,
1.227
1.385
1.228
1.361
3.44,
2.73,
3.18,
2.85,
1.202
1.168
1.159
1.296
2.50,
2.84,
2.69,
3.23,
1.178
1.176
1.360
1.273
3.04,
3.76,
3.38,
3.93,
.971
1.155
1.330
1.129
1.30,
1.55,
1.32,
1.73,
1.192
1.844
0.695
1.945
2.56,
2.82,
2.97,
3.09,
.925
1.208
1.241
1.137
3.35,
3.16,
3.50,
2.83,
1.427
1.503
1.439
1.356
3.47,
3.07,
3.86,
2.78,
1.238
1.247
1.112
1.176
3.39,
2.74,
3.19,
2.77,
1.368
1.320
1.316
1.470
3.57,
3.66,
3.29,
4.02,
1.268
1.402
1.416
1.045

CM
3.53,
1.225
3.25,
1.364
3.09,
1.289
2.82,
1.250
3.65,
1.232
1.67,
1.881
2.86,
1.269
2.99,
1.594
3.38,
1.273
3.14,
1.443
3.71,
1.287

GIs
4.00,
1.414
5.00,
.000
3.00,
.707
3.50,
2.121
4.00,
1.414
.00,
.000
4.00,
1.414
4.00,
1.414
3.50,
1.121
2.50,
.707
4.00,
1.414

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี...
สุวิช ถิระโคตร และคณะ

ปัจจัยที่มีผลให้ผู้เรียนเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ (IS) พบว่า ปัจจัยด้าน
อาจารย์ผู้สอนประจำ�หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ
มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก และ 3 ปัจจัยที่มี
ค่าเฉลี่ยรองลงมาและอยู่ในระดับอิทธิพลปานกลาง
ได้แก่ ความคาดหวังต่อหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อยู่ในระดับมาก
จำ�นวน 6 ปัจจัย เรียงลำ�ดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความ
คาดหวังต่อหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนประจำ�หลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
ปัจจัยที่มีผลให้ผู้เรียนเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (CA) พบว่า ปัจจัยด้านความ
คาดหวังต่อหลักสูตรมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดและมีระดับอิทธิพล
อยู่ในระดับมาก และ 3 ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา
และอยู่ในระดับอิทธิพลปานกลาง ได้แก่ อาจารย์
ผู้สอนประจำ�หลักสูตร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
และการจัดการเรียนการสอน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) อยู่ใน
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ระดับมาก จำ�นวน 8 ปัจจัย เรียงลำ�ดับตามค่าเฉลี่ย
ดังนี้ อาจารย์ผสู้ อนประจำ�หลักสูตร ความคาดหวังต่อ
หลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย การรับสมัคร
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสถานทีต่ งั้ ของคณะ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อในหลักสูตรสื่อนฤมิต (CM) ที่อยู่ในระดับมาก
จำ�นวน 4 ปัจจัย ได้แก่ อาจารย์ผสู้ อนประจำ�หลักสูตร
ความคาดหวังต่อหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และรายละเอียดของหลักสูตร และปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง 3 ปัจจัยแรก
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร สถานที่ตั้งของ
คณะ และการรับสมัคร
ปัจจัยที่มีผลให้ผู้เรียนเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรภูมิสารสนเทศ (GIs) พบว่า ปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมีระดับ
อิทธิพลอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และ 4 ปัจจัยทีม่ คี า่ เฉลีย่
เท่ากัน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ความคาดหวัง
ต่อหลักสูตร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย และอาจารย์
ผู้สอนประจำ�หลักสูตร
2. การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้เรียนจำ�แนกตามหลักสูตร ดังแสดง
ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนจำ�แนกตามหลักสูตร
ปัจจัย
1) Fac_Teaching

2) Fac_PR

3) Fac_Entance

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

SS.
25.225
565.547
590.772
22.854
714.477
737.331
17.193

df.
5
402
407
5
402
407
5

MS.
5.045
1.407

F.
3.586

Sig.
.003*

4.571
1.777

2.572

.026*

3.439

2.214

.052

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี...
สุวิช ถิระโคตร และคณะ
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนจำ�แนกตามหลักสูตร (ต่อ)
ปัจจัย

4) Fac_Family

5) Fac_Expect

6) Fac_Personal

7) Fac_Perform

8) Fac_Fee

9) Fac_Program

10) Fac_Location

11) Fac_Teacher

แหล่งความแปรปรวน
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

ตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้าน
วิทยาการสารสนเทศ จำ�นวนทั้งสิ้น 11 ปัจจัย มี 5

SS.
624.326
641.520
15.258
641.448
656.706
27.807
583.112
610.919
16.247
1243.665
1259.912
11.166
578.206
589.373
18.272
905.101
923.373
36.669
613.622
650.292
21.011
794.636
815.647
19.542
692.573
712.115

df.
402
407
5
402
407
5
402
407
5
402
407
5
402
407
5
402
407
5
402
407
5
402
407
5
402
407

MS.
1.553

F.

Sig.

3.052
1.596

1.912

.091

5.561
1.451

3.834

.002*

3.249
3.094

1.050

.388

2.233
1.438

1.553

.172

3.654
2.251

1.623

.153

7.334
1.526

4.805

.000*

4.202
1.977

2.126

.062

3.908
1.723

2.269

.047*

ปัจจัยที่มีระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน (Fac_Teaching) การ
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ปัจจัยทีม่ รี ะดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาทีแ่ ตกต่างกันจำ�แนกตามหลักสูตรของผูเ้ รียน

คู่หลักสูตร
IS
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IS
-

IT

CA

CS

CM

GIs

Fac_Teaching
Fac_PR
Fac_Expect
Fac_Program

Fac_Teaching
Fac_PR
Fac_Expect
Fac_Program

Fac_PR
-

Fac_Teaching
Fac_PR
Fac_Expect
Fac_Program

-

-

Fac_Program -

-

-

-

Fac_Teaching
Fac_Expect
Fac_Program
Fac_Teacher

Fac_Teaching
Fac_Teacher

Fac_PR
-

-

Fac_Program -

CA

CS
CM

-

GIs

-

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Fac_PR) ความคาดหวังต่อ
หลักสูตร (Fac_Expect) รายละเอียดของหลักสูตร
(Fac_Program) และอาจารย์ผู้สอนประจำ�หลักสูตร
(Fac_Teacher) เมือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูข่ อง
ค่าเฉลีย่ ระดับอิทธิพลของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
เลือกหลักสูตร โดยใช้สถิติ LSD Post Hoc test
ดังแสดงในตารางที่ 4
จากตารางที่ 4 พบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบรายคู่ปัจจัยด้าน
การจัดการเรียนการสอน (Fac_Teaching) จำ�แนก
ตามหลักสูตรของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนในหลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์ มีระดับอิทธิพลของปัจจัยนีต้ อ่ การ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาแตกต่างจากหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสื่อนฤมิต
นอกจากนี้ ผู้เรียนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีระดับ
อิทธิพลของปัจจัยนี้แตกต่างจากหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และสื่อนฤมิต
2. ผลการเปรียบเทียบรายคู่ปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Fac_PR) จำ�แนกตามหลักสูตร

ของผูเ้ รียน พบว่า ผูเ้ รียนในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
มีระดับอิทธิพลของปัจจัยนี้ต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาแตกต่างจากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อนฤมิต และภูมิสารสนเทศ
นอกจากนี้ ผู้เรียนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีระดับ
อิทธิพลของปัจจัยนีแ้ ตกต่างจากหลักสูตรภูมสิ ารสนเทศ
3. ผลการเปรียบเทียบรายคู่ปัจจัยด้าน
ความคาดหวังต่อหลักสูตร (Fac_Expect) จำ�แนก
ตามหลักสูตรของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนในหลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์ มีระดับอิทธิพลของปัจจัยนีต้ อ่ การ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาแตกต่างจากหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสื่อนฤมิต
นอกจากนี้ ผู้เรียนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีระดับ
อิทธิพลของปัจจัยนี้แตกต่างจากหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
4. ผลการเปรียบเทียบรายคู่ปัจจัยด้าน
รายละเอียดของหลักสูตร (Fac_Program) จำ�แนก
ตามหลักสูตรของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนในหลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์ มีระดับอิทธิพลของปัจจัยนี้

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี...
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ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาแตกต่างจากหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
สื่อนฤมิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีระดับอิทธิพลของ
ปัจจัยนี้แตกต่างจากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ผู้เรียนใน
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีระดับอิทธิพลของ
ปัจจัยนี้แตกต่างจากหลักสูตรสื่อนฤมิต

จุรรี ตั น์ เสนาะกรรณ และวีรวรรณ จงจิตร ศิรจิ ริ กาล
(2562) ซึง่ พบว่า ผูเ้ รียนตัดสินใจจากความคาดหวังว่า
สามารถนำ�ความรู้ที่ได้จากสาขาวิชาไปใช้ประโยชน์
ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดในการตัดสินใจที่เป็นการนำ�
ข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มาพิจารณาเพือ่ ดำ�เนินการตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อพบกับทางเลือกที่หลากหลาย
(เรณุกา สิทธิตถะวงศ์ และผุสดี พลสารัมย์, 2562)

5. ผลการเปรียบเทียบรายคู่ปัจจัยด้าน
อาจารย์ผู้สอนประจำ�หลักสูตร (Fac_Teacher)
จำ�แนกตามหลักสูตรของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนใน
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีระดับอิทธิพลของปัจจัยนี้
ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาแตกต่างจากหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสื่อนฤมิต

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อใน 6 สาขาวิชาด้านวิทยาการสารสนเทศ
ประกอบด้วย สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อนฤมิต และ
ภูมสิ ารสนเทศ ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ การจัดการเรียนการ
สอน การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ความคาดหวังต่อ
หลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน
ประจำ�หลักสูตร ซึ่งมีส่วนคล้ายคลึงกับผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีของของอ๊อต โนนกระยอม (2563) ที่
พบว่า ปัจจัยด้านสาขาวิชา คุณลักษณะคณะ หลักสูตร
อาจารย์ การจัดการเรียนการสอน ค่าธรรมเนียม และ
สถานทีต่ งั้ เป็นปัจจัยทีม่ นี ยั สำ�คัญทางสถิติ สำ�หรับผล
การเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอน และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนี้
ขัดแย้งกับผลการศึกษาของสุวทิ ย์ เพ็งทิพย์นาง, วาสนา
สุวรรณวิจติ ร และอนิวชั แก้วจำ�นงค์ (2562) ซึง่ พบว่า
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันเห็นว่าทั้ง 2 ปัจจัยนี้ไม่
แตกต่างกัน ในขณะที่เห็นว่าปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย
ทำ�เลทีต่ งั้ และลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ สอดคล้องกับทฤษฎี
ส่วนแบ่งทางการตลาด (McCarrthy, 1964) ที่การ
ตัดสินใจนัน้ ขึน้ อยูก่ บั 1. Product หมายถึงผลิตภัณฑ์
ทัง้ สินค้าและบริการ 2. Price หมายถึง ราคา 3. Place
หมายถึง สถานที่ทำ�เล 4. Promotion หมายถึง
การส่งสริมการตลาด ต่อมา Kotler ได้มกี ารนำ�แนวคิด
ดังกล่าวมาต่อยอดในธุรกิจบริการ โดยเพิ่มเข้าไป
อีก 3P เป็น 7Ps ได้แก่ 5. People หมายถึง บุคคล

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั ตามจุดประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้
1. ปัจจัยการตัดสินใจของผู้เรียนในการเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการสารสนเทศ
ทีม่ อี ทิ ธิพลระดับมาก ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
ด้านอาจารย์ผู้สอนประจำ�หลักสูตร ความคาดหวัง
ต่อหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ซึง่ ใกล้เคียง
กับผลงานวิจัยของอ๊อต โนนกระยอม (2563) ซึ่ง
พบว่า สาขาวิชา การจัดการเรียนการสอน สถานทีต่ งั้
การบอกต่อของศิษย์เก่า และค่าธรรมเนียมในการศึกษา
เล่าเรียน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เช่นเดียวกับผลการ
วิจัยของวรรณพรรธน์ ริมผดี, วิภาดา มุกดา, ธิติมา
ประภากรเกียรติ และภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล (2558)
พบว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสติ คือ ภาพลักษณ์ บุคลากร
การจัดการสอน และการส่งเสริมการตลาด สำ�หรับ
ปัจจัยด้านความคาดหวังต่อหลักสูตรเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลในการเข้าศึกษาต่อเช่นเดียวกับงานวิจัยของ
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6. Process หมายถึง กระบวนการ 7. Physical
Evidence หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ข้อเสนอแนะการใช้งานและการทำ�วิจัย
ครั้งต่อไป
1. ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
เข้าศึกษาต่อด้านวิทยาการสารสนเทศ และปัจจัย
ที่แตกต่างกันของผู้ที่เลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆ ใน
ด้านวิทยาการสารสนเทศ ซึง่ แสดงในผลของการวิจยั
ครัง้ นีน้ นั้ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร และผู้ที่ทำ�หน้าที่รับนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อสามารถนำ�ไปออกแบบแนวทางการประชาสัมพันธ์
หรือแนะแนวแก่นักเรียนได้ นอกจากนี้ นักออกแบบ
กราฟิกเพื่อสร้างชุดสื่อประชาสัมพันธ์สามารถนำ�ไป
เป็นพื้นฐานและแนวทางการออกแบบสื่อได้เช่นกัน
2. ประเด็นการวิจัยครั้งต่อไปที่น่าสนใจ
คือ การศึกษาผลกระทบต่อนักเรียนหรือผู้สนใจ
เข้าศึกษาต่อด้านวิทยาการสารสนเทศจากแนวทาง
การประชาสัมพันธ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ปัจจัย
ซึ่งเป็นผลงานวิจัยครั้งนี้เป็นพื้นฐานการออกแบบ
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