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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบ
คัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (สจล.) ประจ าปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปลายช้ันปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (รอบท่ี 1: ยื่นแฟ้มสะสมงาน) เก็บข้อมูลในวันสอบสัมภาษณ์ จ านวน
ทั้งสิ้น 203 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 183 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 90.15 การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างตารางค านวนด้วย โปรแกรม Microsoft Excel 
วิเคราะห์โดยใช้ Comparative Techniques ใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการรับรู้ 
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับคณะ กลุ่มตัวอย่างรับรู้  รับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะ 
(www.it.kmitl.ac.th)  และเว็บไซต์สถาบัน (www.kmitl.ac.th) มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 20.50 และ 
17.98 ตามล าดับ   ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือก พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ได้แก่ มีความชอบและสนใจด้านไอที คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมา
คือมีความสนใจที่หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 19.51  และด้านการวิเคราะห์ข้อมูลผลของการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีคณะจัดขึ้นในแต่ละปี ของนักเรียนท่ีเคยและไม่เคยเข้าร่วมจะส่งผลต่อการตัดสินใจมาเลือกสมัครสอบ
เพื่อเข้าศึกษาต่อมากน้อยเพียงใดนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยและผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้ส่งผล
โดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครสอบคัดเลือกที่คณะ  
ค าส าคัญ: ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรม การตัดสินใจ สมัครสอบ 
 

Abstract 
The objectives of the research were to study and analyze factors that influence  the 

decision making of candidates for admission to Bachelor’s degree program at the Faculty of 
Information Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), 
academic year 2018. The sample consisted of high school students or equivalent applying 
for the program at the faculty. The total number of 203 students in the first batch must 
submit their portfolio and data were collected upon the interview group-specific examples. 
There were 183 persons (90.15%) answered the questionnaire. Microsoft Excel was used for 
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the management and storage of the data, whereas comparative techniques and percentage 
were used in the analysis. Research result revealed that the awareness of the information 
and news about the Faculty of Information Technology, the sample group accessed to 
information at the highest percentage via www.it.kmitl.ac.th and www.kmitl.ac.th with 20.50 
and 17.98%, respectively. Factors that influenced and affected the decision making of 
students who wanted to apply to a program at the faculty showed that most influencing 
sample group  were affection and interest in IT 25%, followed by, the curriculum interest 
19.51%. As for the participation in the annual activities held by the faculty, both students 
who participated and did not participate in the activity presented that participation in the 
activities did not directly affect the decisions to candidates about the application as the 
number of people who had never participated.  
Keywords: awareness-information, decision, participated in the activity, admission  

 
บทน า 

ทิศทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) และยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรีที่ได้
ประกาศใช้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 12 เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานใน
สังกัดใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อสร้างและพัฒนาคน ท่ีมีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ อีกทั้ง สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้ทั้งมิติ ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และมิติ
การบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรูปธรรม (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในฐานะผู้ดูแลระบบและกระบวนการการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ การรับนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จ านวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณา
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน และลดช่องว่างและ
ปัญหาจาก ระบบการคัดเลือกด้วยระบบ Admissions เดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปีการศึกษา 
2560 โดย ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ได้มีมติเกี่ยวกับระบบ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
แบบใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ซึ่งระบบใหม่นี้ เรียกว่า ระบบ Thai University Central 
Admission System (TCAS) ซึ่งโดยสรุปในภาพรวม มีหลักเกณฑ์ส าคัญแบ่งการคัดเลือกเป็น 5 รอบได้แก่  
1) ยื่นแฟ้มสะสมงาน 2) รับแบบโควตา 3) รับตรงร่วมกัน 4) รับแบบแอดมิชช่ัน และ 5) ครั้งสุดท้ายรับแบบ
อิสระ โดยคาดหวังว่าจะช่วยลดปัญหาและให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 

อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะการเปลีย่นแปลงทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาอัน
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันอย่าง
ต่อเนื่องด้วย และที่ส าคัญ จากการประมาณการประชากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พบว่า ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรอย่างต่อเนื่อง สัดส่วน
ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลง จากข้อวิเคราะห์พบว่า มีที่นั่งในมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรีหลักแสน 
ที่นั่ง แต่มีนักเรียนเข้าเรียนเพียงประมาณแปดหมื่นที่นั่ง อีกปัจจัยคือ นักเรียนในยุคนี้มีตัวเลือกมากมาย
นอกเหนือจากระบบแอดมิดชั่นกลาง เช่น โครงการรับตรง โควตาพิเศษของมหาวิทยาลัย เป็นต้น รวมถึงเรื่อง
ของคุณภาพของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอันส่งผลต่อการแข่งขันในระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาก
ขึ้น จากสภาวะการดังกล่าว ที่น าไปสู่ยุคของการแข่งขันทางการศึกษา สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงต้องน าการ
สื่อสารทางการตลาดเข้ามาเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่อง
ทางการรับรู้-รับทราบข้อมูลข่าวสาร หรือการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ต่อกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนความร่วมมือแบบเครือข่าย รวมไปถึงการปรับปรุง
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พัฒนาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ามาสมัครเรียน ในสถานศึกษาของตนเองให้มากยิ่งขึ้น 
เป็นต้น 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 30 แห่ง ของ 
ทปอ. เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 1 
หน่วยงานของ สจล. ที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระดับปริญญาตรี -โท-เอก 
ผลกระทบจากปัจจัยหลายด้านอันส่งผลต่อการแข่งขันในระบบการจัดการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษา วิเคราะห์มูลเหตุปัจจัยที่นักเรียนจะเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือกที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
นั้นมาจากมูลเหตุใดบ้างและปัจจัยด้านใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
เพื่อเป็นข้อมูลน าไปวางแผนหรือปรับปรุงการด าเนินงานต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลช่องทาง การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่มาสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
 3. เพื่อวิเคราะห์ผลจากของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนที่คณะจัดขึ้นในแต่ละปี จะส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าศึกษาต่อท่ีคณะมากน้อยเพียงใด 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่มาสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 : 
ยื่นแฟ้มสะสมงาน) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมจ านวนทั้งสิ้น 203 คน 
 2. วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้กลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 183 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เก็บและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ช่องทางการรับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยเหตุผลอะไรบ้างที่นักเรียนเลือกมาสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อที่คณะ และกรณีที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะจัดส่งผลต่อการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด  ทั้งนี้ให้
สามารถเลือกตอบค าถามได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างตารางค านวณด้วย โปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์
โดยใช้ Comparative Techniques ใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ 
ขอบเขตการวิจัย 

1.การศึกษาวิเคราะห์ช่องทาง การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
  ตัวแปรต้น ประกอบด้วยตัวเลือก 12 ช่องทาง อันได้แก่ เว็บไซต์คณะ เว็บไซต์สถาบัน เฟซบุ๊ก ของ

คณะ   เฟซบุ๊กของ TCAS แผ่นพับ โปสเตอร์ จากค าแนะน าของรุ่นพี่ การแนะน าของทางโรงเรียนจาก
กิจกรรม Open house ที่คณะจัดขึ้น จากกิจกรรม Roadshow ที่คณะไปแนะน าที่โรงเรียนจากกิจกรรม 
workshop ที่คณะไปจัดที่โรงเรียน  จากการเข้าร่วมกิจกรรมแนะน าการศึกษาท่ีจัดโดย เว็บไซต์ Dek-D.com 

   ตัวแปรตาม การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
2. การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่มาสมัครสอบคัดเลือก เข้า

ศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 



การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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    ตัวแปรต้น ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 8 ด้าน อันได้แก่ ด้านช่ือเสียงของสถาบัน ด้านช่ือเสียงคณะ  
ด้านความน่าสนใจของหลักสูตร ด้านการหางานท าง่ายเมื่อส าเร็จการศึกษา ด้านสถานที่/สภาพแวดล้อมของคณะ 
ด้านอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ด้านความช่ืนชอบหรือสนใจส่วนตัว และเลือกตามค าแนะน าของผู้ปกครอง   
    ตัวแปรตาม การตัดสินใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ 
 3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัด (จ านวน 4 กิจกรรม) ส่งผลต่อ
การตัดสินใจมาสมัครเรียนมากน้อยเพียงใด  
    ตัวแปรต้น ประกอบด้วย กิจกรรม Open house กิจกรรม IT Camp  กิจกรรม To Be IT และ
กิจกรรม Roadshow จัดขึ้นท่ีคณะ  
    ตัวแปรตาม การเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการตัดสินใจระดับใด 
 

ผลการวิจัย 
1. ด้านการรับรู้-รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับคณะ  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง รับรู้-รับทราบข้อมูลข่าวสารของคณะผ่านช่องทางต่างๆ 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 5 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์คณะ 20.50%   เว็บไซต์สถาบัน 17.98% เฟซบุ๊กของ 
คณะ 14.19%  เฟซบุ๊ก TCAS และจากกิจกรรม Open House  12.30%  และจากช่องทางการแนะน าของ
รุ่นพี่ 10.56% (ภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1 ร้อยละของช่องทางการรับรู้รับทราบข้อมลู ข่าวสารของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง จ าแนกตามประเภท 
 
2. การศึกษาวิเคราะห์มูลเหตุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือก 
 จากผลการวิเคราะห์มูลเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบ
คัดเลือกเพื่อศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับ ดังนี้ ด้านความชอบ
และสนใจส่วนตัวด้านไอที 25.00% ด้านความสนใจที่หลักสูตร 19.51% ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมน่า
เรียน 14.67% ด้านชื่อเสียงสถาบัน 13.70% และด้านอุปกรณ์การเรียนทันสมัย 11.77% (ตารางที่ 1)  
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ตารางที่ 1 มูลเหตุปัจจยัที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561 
(n=203, สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ) 

ข้อ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ด้านชื่อเสียงสถาบัน 85 13.70 
2 ด้านชื่อเสียงคณะ 60 9.67 
3 ด้านหลักสูตรน่าสนใจ 121 19.51 
4 ด้านสถานที่/สภาพแวดล้อมน่าเรียน 91 14.67 
5 ด้านอุปกรณ์การเรียนทันสมยั 73 11.77 
6 ด้านหางานท าได้ง่ายเมือส าเร็จการศึกษา 34 5.48 
7 ด้านความชอบและสนใจด้านนี ้ 155 25.00 
8 ตามค าแนะน าของผู้ปกครอง 1 0.16 

                             รวม 620 100.00 
 
3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น  
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยและผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น
ระหว่างป ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งทีเ่คยและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสนิใจเลอืก
มาสมัครสอบเข้าเรียนที่คณะ เพราะผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ มีจ านวนผู้มาสมัครมากกว่า ผู้ที่เคยเข้าร่วม
กิจกรรม (ภาพท่ี 2) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยมาเข้าร่วมกิจกรรม ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
มาสมัครสอบเข้าเรียนในระดับมากถึง 85% (ภาพท่ี 3) 
 

 
ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบจ านวนผู้ที่เคยและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ภาพที่ 3 ร้อยละของผูเ้คยมาเข้ารว่มกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561 ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครสอบเข้าเรียน 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

การวิจัยในครั้งนี้มีข้อค้นพบดังต่อไปนี้ 1) ด้านการรับรู้-รับทราบ ข้อมูลข่าวสารของผู้ที่มาสมัครสอบ
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั้น (ยื่นแฟ้มสะสมงานรอบที่ 1) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และ
ค้นควา้ด้วยตัวเอง โดยช่องทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก หากเรียงล าดับของช่องทางที่ได้รับความสนใจมาก
ที่สุด จากมากน้อยไปหาน้อยได้ดังนี้ เว็บไซต์คณะ คิดเป็นร้อยละ 20.50 เว็บไซต์สถาบันคิดเป็น ร้อยละ 17.98  
เฟซบุ๊กคณะคิดเป็นร้อยละ 14.19 และช่องทางเฟซบุ๊ก TCAS คิดเป็นร้อยละ 12.30 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
งานวิจัยของศิริจรรยา (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ เฟชบุ๊ก มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับต้นๆ เช่นกัน ส าหรับช่องทางอื่นๆ รองลงมา อาทิ กิจกรรม Open House คิดเป็นร้อยละ 
12.30 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะได้จัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนที่มีความร่วมมือกันหรือ
โรงเรียนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาข้อมูลและท าความรู้จักเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ รวมถึงช่องทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง หรือ การแนะน าของรุ่นพ่ีก็มีผลต่อการตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 10.56 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรา (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เกษตรของนักเรียน ม.ปลายในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยจากการแนะน าจากเพื่อนและรุ่นพ่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อเช่นกัน ดังนั้นอาจพอสรุปได้ว่า ช่องทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  ที่ผู้รับ
ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและทันสมัย จะเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามโครงการ/กิจกรรมที่
สร้างความมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง  ก็ยังเป็นช่องทางเสริมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนมาเลือก
เข้าเรียนต่อได้เช่นกัน 

2) ด้านมูลเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือก  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับ ดังนี้ ปัยจัยด้านความชอบหรือสนใจ
ด้านนี้ ร้อยละ 25 ปัจจัยด้านหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 19.51 ปัจจัยด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 
14.67 ปัจจัยด้านช่ือเสียงของสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ปัจจัยด้านอุปกรณ์การเรียนทันสมัยคิดเป็นร้อยละ 11.77   

ทั้งนี้ผลการวิจัย พบว่ามีความแตกต่าง จากรายงานส่วนแผนงาน (2555) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังโดยได้ส ารวจนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รุ่นปี
การศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างที่เลือกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น พบว่า นักศึกษาค านึงถึงอาชีพหรืองานที่จะ
ท าเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นอันดับแรก และเลือกเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
มาเป็นอันดับสอง แต่มีความสอดคล้องส าหรับปัจจัยด้านช่ือเสียงของสถาบันมาเป็นอันดับที่สี่ ซึ่งสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

 3) ส าหรับเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการตัดสินใจมาสมัครเรียนที่คณะมากน้อยเพียงใดนั้น จาก
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ทุกกิจกรรมท่ีคณะจัดขึ้นระหว่างปีนั้น จ านวนผู้ที่ไม่เคยมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มา
สมัครสอบคัดเลือกมากกว่า ผู้ที่เคยมาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะนั่นย่อมหมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่เคยหรือผู้
ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครสอบคัดเลือก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
กลุ่มตัวอย่างที่เคยมาเข้าร่วมกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให้มาสมัครสอบคัดเลือก ใน
ระดับมาก ถึง 85% 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านระบบโซเซียล ฐานข้อมูลสารสนเทศ จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ง่ายและเป็นช่องทางที่ส าคัญ  ดังนั้นการพัฒนาสื่อหรือรูปแบบของการน าส่งข้อมูลและข่าวต่างๆ ให้ทันสมัย
สอดรับกับเทคโนโลยีและมีความเหมาะสมตามสถานการณ์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันได้ อีกทั้ง
หากมีการวิเคราะห์วิจัยด้านหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่คณะมีเปิดสอนตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
น าเปรียบเทียบและปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประจ าปี
การศึกษา 2561 จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปลายช้ันปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า รอบยื่นแฟ้มสะสมงาน จ านวน 203 
คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับคณะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะและสถาบัน มากที่สุด 
โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือก คือความชอบและสนใจด้านไอที รองลงมาคือ
มีความสนใจที่หลักสูตร ขณะทีน่ักเรียนที่เคยและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้นในแต่ละปี ไม่ได้ส่งผล
โดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครสอบคัดเลือกที่คณะ 

 
เอกสารอ้างอิง 

พัชรา ก้อนละตา. 2553. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดเชียงใหม่.วิทยานิพนธ์ วทม. (เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
เชียงใหม.่ 

ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ. 2556. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาในการเลือกศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับ
ปริญญาตรี). การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 

ส่วนแผนงาน ส านักงานอธิการบดี สจล. 2555. รายงานการประเมินผล เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะต่างๆ 
ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง. แหล่งที่มา: http://www.osm.kmitl.ac.th/osmnew/ 
document.html?=data. (สืบค้นเมื่อ มกราคม 2561) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษา. 2559. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564). แหล่งที่มา: http://www.moe.go.th/moe/th/new/detail.php?NewID. (สืบค้นเมื่อ มกราคม 2561) 

 
 

 


	Full 2-2561_p0 ส่วนหน้า 16.Sep.2018
	Full 2-2561_p0 สารบัญ 16.Sep.2018
	Full 2-2561_p1-4 รัชชนนท์ แกะมา-18.Sep.2018
	Full 2-2561_p5-16 -อรลักษณ์  เมืองซุม-18.Sep.2018
	Full 2-2561_p17-23 -พจชนาถ พัทบุรี-18.Sep.2018
	Full 2-2561_p24-35 -เยาวภา จรัสสันติจิต-18.Sep.2018
	Full 2-2561_p36-47 -ยรรยง สุทธิวรรณ-18.Sep.2018
	Full 2-2561_p48-57 -มงคล คำสวาท-18.Sep.2018
	Full 2-2561_p58-66 -นารีจุติ ศรีแสงฉาย-18.Sep.2018
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ

	Full 2-2561_p67-76 -ตวงรัตน์  พูนปริญญา-18.Sep.2018
	Full 2-2561_p77-87 -พัชราภรณ์  ลันศรี-18.Sep.2018
	Full 2-2561_p88-96 -จีรวรรณ  หงษ์ทอง-18.Sep.2018
	Full 2-2561_p97-104 -ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ-18.Sep.2018
	Full 2-2561_p105-115 -บูคอรีย์ แก้วกับทอง-18.Sep.2018
	ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการที่ดีจะต้องตอบสนองความต้องการตลอดจนจะต้องสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด จึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นการบริการที่ดีและได้รับการพัฒนาแล้ว เพราะถ้าหากผู้ใช้บริการได้รับการตอบสนองตามความต้องการและยังม...

	Full 2-2561_pxxx ส่วนหลัง 16.Sep.2018


 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     562
     276
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





