รายงานการวิจัย
เรื่อง
เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551

โดย
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปการศึกษา 2551

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ไดดําเนินการจัดตั้งเมื่อป พ.ศ. 2543 เปนสาขาลําดับที่ 12 ในโครงการสาขาวิทย
บริการ สวนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สถาบันการศึกษาแหงนี้ไดกอตั้งขึ้น
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ตองการขยายหองเรียนไปยังสวนภูมิภาค เปน
การขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกโดย
ไมจํากัดวัยของผูเรียน ใหแกประชาชนชาวไทยที่อยูในทองถิ่นหางไกล ไมตองเดินทาง
ไปศึกษายังสวนกลาง เพื่อเปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย เปนการชวยพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
ในสวนของการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี นับวามีความสําคัญ
ไมไดยิ่งหยอนไปกวาระดับชั้นการศึกษาอื่นๆ เลย แตในสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน
ยังอยูในขอบเขตที่จํากัด ไมสามารถตอบสนองความตองการตามความเปนจริง ดังที่
ประเวศ วะสี (2541) ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาของไทย มีปญหาตรงที่ยังไม
สอดคลองกับความตองการตามความเปนจริง ตลอดถึงวิถีชีวติ ของคนในสังคม และ
ปญหาใหญคอื การไมสามารถเตรียมคนไทยใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยแหงการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหสังคมไทยออนแอ ขัดแยง ทําลายตัวเอง และวิกฤติ การศึกษาที่ดีจึง
ควรสามารถขจัดความยากจน สรางทักษะชีวิต ทําใหครอบครัวเปนปกแผน ชุมชน
เขมแข็ง อนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรม อนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอม ทําใหการเมือง
ถูกตอง สรางอิสรภาพและความสุข ทําใหบุคคลเรียนรูและสังคมเรียนรู
ผูที่เขารับการศึกษาแตละคน
มีปจจัยที่เปนเหตุจูงใจใหเลือกเขาศึกษาใน
สถานศึกษาตางๆ แตกตางกัน ในบางครั้งสถานศึกษาก็ไมสามารถตอบสนองความตองการ
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ไดตามความเปนจริง ดวยขอบเขตและขอจํากัดหลายประการ ซึ่งการจัดการการศึกษา
ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง
ไดตอบสนองนโยบายการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปดสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลและ
สาขาวิชารัฐศาสตร
แตในสภาพความจริงความตองการของผูตองการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษานั้นมีความหลากหลาย
แมแตผูสมัครที่เลือกเขามาศึกษาตอที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ก็ตาม ยังมีความ
คิดเห็นและความตองการที่สถานบันการศึกษาแหงนี้ควรรับทราบ ทั้งที่เปนเหตุจูงใจใน
เลือกเขาศึกษาตอ
และความตองการทางดานหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะชวย
พัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตตอไปได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับทราบขอมูลขาวสารการรับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา
2551
2. เพื่อศึกษาเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอของผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา
2551
3. เพื่อเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอของผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปการศึกษา 2551
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา
2551 โดยกําหนดขอบเขตของพื้นที่ในการศึกษาคือ ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหงรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ป
การศึกษา 2551 ในการรับสมัครนักศึกษาใหม รอบแรก วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2551
และรอบสอง วันที่ 3-15 มิถุนายน 2551 โดยใชระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยระหวาง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2551
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัยครัง้ นี้ คือ ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551
ที่มีเพศ ภูมิลําเนา และสถานะประกอบอาชีพ ไมประกอบอาชีพ แตกตางกัน มีเหตุจูงใจ
ในการเขาศึกษาแตกตางกัน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดรับทราบถึงผลการรับทราบขอมูลขาวสารการรับสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ป
การศึกษา 2551
2. ไดรับทราบถึงเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอของผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ป
การศึกษา 2551
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3. ไดรับทราบถึงผลการเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอของผูสมัครเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551
4. ไดรับผลการวิจัยที่สามารถนําไปใชประกอบการพิจารณากําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตอไป
นิยามศัพทเฉพาะ
ผูสมัคร หมายถึง บุคคลที่สนใจและประสงคจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอ หมายถึง ปจจัย วิธีการ กระบวนการ หรือสิ่งเราที่
เปนเหตุโนมนาวใหผูสมัครตัดสินใจตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551
คณะทํางานไดศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษา
ประกอบการวิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย โดยมีสาระสําคัญตามลําดับดังนี้
1. ความหมายและความสําคัญของแรงจูงใจ
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุจูงใจ
3. แนวความคิดเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการศึกษา
4. ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6. กรอบแนวความคิดที่ใชในการศึกษาวิจัย
ความหมายและความสําคัญของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง สิ่งที่กระตุนใหอินทรียกระทํากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งอยางมีจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอกก็ได เปน
แรงผลักดันที่ทําใหบุคคลกระทําอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จ หรืออาจกลาววา เปนแรง
ชักนําจากสิ่งที่มาเราใหความตองการเกิดแรงขับขึ้นมา ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไป
ในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง แรงจูงใจเปนกําลังที่กอใหเกิดพฤติกรรมโดยการเราภายใน
ตัวบุคคล เชน เมื่อกระหายน้ําจะมีแรงผลักดันเปนแรงจูงใจใหตองการน้ําจึงดําเนินการ
ไปแสวงหาน้ํา เปนตน
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คําวา แรงจูงใจมีความหมายเชนเดียวกับคําวา สิ่งจูงใจหรือเครื่องลอ (Incentive)
คือ สิ่งเราที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการจูงใจ
อันเปนตัวทําใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ (อารี พันธมณี 2534, 179) ซึ่งสอดคลองกับนัก
การศึกษาหลายทาน อาทิเชน
จรูญ โกมลบุณย (2538, 27) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวาเปนภาวการณที่
อินทรียถูกกระตุน และชี้แนะแนวทางใหอินทรียมีการตอบสนองไปสูเปาหมาย หรือ
เปนเครื่องลอใจ ซึ่งเปนความตองการเฉพาะอยางที่ใหความพึงพอใจแกบุคคล สวน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2528, 18) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพล
เปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมและ กมลรัตน หลาสุวงษ (2528, 227) กลาว
วา แรงจูงใจ หมายถึง การกระตุนหรือลอใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูขึ้นดวยสิ่งเราใด
สิ่งเราหนึ่ง แรงจูงใจประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
1. แรงจูงใจ (Motives) ไดแก ความตองการ ความสนใจ ทัศนคติ ลักษณะนิสัย ฯลฯ
ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดภายในรางกาย
2. สิ่งจูงใจหรือเครื่องลอ (Incentive) ไดแก สิ่งเราตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกาย
ซึ่งเปนตัวกําหนดทิศทางของพฤติกรรม การจูงใจจะมีพลังมากหรือนอยขึ้นอยูกับสวน
สําคัญทั้งสองสวนนี้
คิตด (Kidd 1973, 101 อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ 2533, 102) กลาววา
แรงจูงใจ (Motives) มาจากคําวากริยาในภาษาละตินวา “Movere” ตรงกับภาษาอังกฤษ
วา “to move” มีความหมายวา “เปนสิ่งที่โนมนาวหรือมักจะชักนําใหบุคคลเกิดการ
กระทําหรือปฏิบัติการ” แรงจูงใจใชกันมากในวงการศึกษาผูใหญทุก ๆ โครงการ เพราะ
เชื่อวาจะกระทําใหการเรียนรูของผูใหญไดผลดี นอกจากนี้แรงจูงใจยังเปนกระบวนการ
ที่ ชัก นํา โน ม น า วให บุ ค คลเกิ ด ความมานะพยายามเพื่ อ สนองตอบความต อ งการบาง
ประการใหบรรลุผลสําเร็จได (Lovell 1980, 109 อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ 2533,
103)
กลาวโดยสรุป เหตุจูงใจ หมายถึง ปจจัย วิธีการ กระบวนการ หรือสิ่งเราที่
เปนเหตุโนมนาวใหบุคคลตัดสินใจแสดงถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อสนองความ
ตองการของตนเอง
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ทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุจูงใจ
นักจิตวิทยาและนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดในเชิงทฤษฎีตาง ๆ ใน
เรื่องของเหตุจูงใจ และทฤษฎีที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปคือ ทฤษฎีลําดับขั้นความ
ตองการของ มาสโลว (พรรณี ชูชัยเจนจิต 2533, 299-300) มาสโลว เปนนักจิตวิทยาผู
มีชื่อเสียง ผูกอตั้ง จิตวิทยาสาขามนุษยนิยม ไดศกึ ษาคนควาเกี่ยวกับความตองการของ
มนุษยโดยมองวา มนุษยทุกคนลวนแตมีความตองการที่จะตอบสนองความตองการ
ใหกับตนเองทั้งสิ้น ความตองการของมนุษยมีหลายอยางดวยกัน มาสโลวไดนําความ
ตองการเหลานั้นมาจัดลําดับเปน 5 ลําดับขั้น เรียงลําดับความตองการ จากขั้นต่ําสุด
ไปสูความตองการขั้นสูงสุด คือ
1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการ
เบื้องตนเพื่อการอยูรอดและจําเปนที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต รางกายจะตองไดรับการ
ตอบสนอง หากรางกายไมไดรับการตอบสนองแลวอาจจะถึงแกชีวิตในโอกาสตอมาได
เชน ความตองการในดานอาหาร น้ํา เปนตน
2. ความตองการทางดานความปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการประเภท
นี้มนุษยเริ่มมีมาตั้งแตเปนทารก เชน เด็กพยายามจะหลบหลีกจากสถานที่ที่จะเปน
อันตราย หรือหนีคนแปลกหนา และโดยทั่วไปแลวไมวาเด็กหรือผูใหญจะมีพฤติกรรม
ที่หนีหางจากสงครามการเจ็บไข การประทุษราย ความตองการทางดานความปลอดภัย
จะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการปองกันเพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากอันตรายตาง ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับรางกาย เชน ความตองการความอบอุน มั่นคง การคุมครอง ความตองการหนี
หางจากอันตราย
3. ความตองการทางดานสังคม (Social Needs) เมื่อความตองการทางดาน
รางกายและความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว ความตองการทางดานสังคม จะ
เริ่มเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมของคนตอไป ซึ่งความตองการในชั้นนี้ เปน
ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนการอยูรวมกัน เชน การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น
และมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม
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4. ความตองการที่จะมีฐานะเดนหรือมีชื่อเสียง (Esteem Needs) เปนความ
ตองการระดับสูง อยากเดนในสังคม เปนที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลายในเรื่องตาง ๆ
เชน ยอมรับในเรื่องความรูความสามารถ
5. ความตองการความสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs) ความตองการ
นี้เปนความตองการระดับสูงสุด เปนความตองการที่อยากจะใหเกิดความสําเร็จตาม
แนวคิ ด ของตนเอง การที่ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง จะบรรลุ ถึ ง ในแนวทางที่ ดี ที่ สุ ด ตาม
แนวความคิด ของตนนั้นขึ้นอยูกับขีดความสามารถของบุคคลนั้นดวย เชน ตําแหนง
นายกรัฐมนตรี บุคคลธรรมดาสวนมากนึกอยากจะเปน แตไมสามารถเปนได บุคคลใด
ที่บรรลุถึงความตองการในขั้นนี้ก็จะไดรับการยกยองเปนบุคคลพิเศษ ไมตองกังวล
เกี่ยวกับเรื่องปากทอง ความปลอดภัย ความรัก เรื่องศักดิ์ศรีอีกตอไป หากแตจะพัฒนา
ตนเองใหเจริญงอกงามออกไปมากที่สุด บุคคลนั้นจะศึกษาเพราะอยากรู จะสรางสรรค
เพราะใจรัก จะทํางานเพราะอยากทํา เรียกบุคคลพวกนี้วาเปนผูที่มีความสมหวังในชีวิต
คือ ไดใชความสามารถของตนเปนสิ่งที่ตนเองสามารถเปนได
โนลส (Knowles 1980, 31-51 อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ 2533, 104) นัก
การศึ ก ษาที่ มี ชื่ อ เสี ย งชาวอเมริ กั น ได เ สนอความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความต อ งการขั้ น
พื้นฐานของมนุษย แยกออกเปน 6 ดาน ดังนี้
1. ความตองการทางกายภาพ (Physical Needs) เปนสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได
ส ว นมากมนุ ษ ย เ รามี ค วามต อ งการทางด า นนี้ เ พื่ อ ความคงอยู ข องร า งกาย ในทาง
การศึกษา คือความตองการแลเห็น ไดยินเสียง ความสุขสบาย การพักผอน สิ่งเหลานี้
อาจจะทําใหผูเรียนประสบความพึงพอใจได
2. ความตองการในการเจริญงอกงาม (Growth Needs) นักจิตวิทยาสวนมากเห็น
ตรงกันวาความตองการดานนี้เปนสิ่งที่จะพาไปสูสวนอื่น ๆ ของความตองการ ซึ่งตรง
กับความตองการกระทําตนตามความสามารถ (Self-actualization) ตามทฤษฎีของมาสโลว
นั่นเอง
3. ความตองการไดรับความมั่นคงปลอดภัย (The Needs for Security) เปนที่
ยอมรับกันมานานแลว สัตวโลกมีสัญชาตญาณสําหรับการปองกันตัวเอง ความตองการ
ดานความปลอดภัยทางรางกาย ถาหากความตองการความมั่นคงไมไดรับการสนองตอบ
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จะเกิดอาการทางพฤติกรรมตามมาดวย คือเกิดความรูสึกไมมั่นคง โดยการที่ยอมรับกัน
มานานแลว สัตวโลกมีสัญชาตญาณสําหรับการปองกันตัวเอง ความตองการดานความ
ปลอดภัยทางรางกาย ถาหากความตองการความมั่นคงไมไดรับการสนองตอบจะเกิด
อาการทางพฤติกรรมตามมาดวย คือเกิดความรูสึกไมมั่นคง โดยการถอนตัวออกจาก
การมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งหลาย
4. ความตองการไดรับประสบการณใหม ๆ (The Needs for New Experience)
เมื่อคนแสวงหาความมั่นคง เขาตองผจญภัยและเสี่ยง คนเราจึงอาจจะเบื่อหนายตองาน
ประจําที่ซ้ําซาก (Routine) ดังนั้นเมื่อความตองการดานนี้เกิดสับสนขึ้น บุคคลจะเกิด
ความวาวุนใจมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความขัดแยงอยางเดนชัด เนื่องจากความตองการ
ไดรับประสบการณและแนวความคิดใหม ๆ
5. ความตองการทางดานความรัก (The Need for Affection) คนทุกคนตองการ
ไดรับความรัก รวมทั้งการที่ไดรับผลสําเร็จ ซึ่งในบางครั้งก็เปนสาเหตุมาจากความ
ตองการดานนี้ อาจจะเรียกไดวาเปนความตองการทางดานสังคม คือ ตองการมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น ประสบการณ ความราเริง ความเศราโศก ถาหากความ
ตองการดานนี้ไมไดรับการตอบสนองก็จะเกิดอาการ 2 อยาง คือ การถอนตัวออกจาก
กลุม หรือมีลักษณะกาวราว แสดงอาการเปนศัตรู
6. ความตองการไดรับ (The Needs for Recognition) มนุษยสวนมากตองการ
ไดรับความรูสึกวาตัวเองมีคุณคา ไดรับการยกยองนับถือจากคนอื่น ๆ ความตองการ
ทางดานนี้ทําใหเขามีการรวมกลุมทางสังคม เปนชุมชนสถาบันตาง ๆ ทําใหเขาสามารถ
แสวงหาสถานภาพ และความสนใจจากสมาชิกในกลุมไดดวย
กลาวโดยสรุป เหตุจูงใจ เปนกระบวนการในการตัดสินใจของบุคคลในการ
เลือกที่จะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติเพื่อสนองตอบความตองการ
แนวความคิดเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการศึกษา
เหตุ จูง ใจที่ส ง ผลหรือ มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงตอ การศึ กษาคื อ เหตุ จู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์
(Achievement Motivation) ซึ่งเปนเหตุจูงใจที่มีอยูในมนุษยทุกคน เปนความตองการ
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ทางจิ ต ใจของมนุ ษ ย ที่ จ ะเอาชนะอุ ป สรรค ฝ า ฝ น กระทํ า สิ่ ง ที่ อ ยาก ๆ ให ป ระสบ
ผลสําเร็จเปนความปรารถนาที่จะกระทําสิ่งใด ๆ ใหสําเร็จโดยเร็วที่สุดและไดผลดีที่สุด
เทาที่จะทําได ผูที่มีเหตุจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะบรรลุผลสําเร็จในการศึกษาและมีความ
มานะพยายามที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป (ประหยัด ทองมาก 2529, 48)
ปจจัยที่เปนเหตุจูงใจในการศึกษาของบุคคลนั้น มีผูกลาวไวหลายทัศนะดังนี้
เจือจันทร จงสถิตอยู (2525, 19) ไดกลาวถึงเหตุจูงใจในการศึกษาวา ขึ้นอยูกับ
ปจจัยตาง ๆ เชน สถานภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน ทุนทรัพยที่ใช
ในการศึกษาคุณภาพของการจัดการศึกษา ภูมิลําเนาของสถานศึกษาที่อยูสวนกลางหรือ
ภูมิลําเนาและความมีชื่อเสียงของสถานศึกษาที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงใหบุคคลมีเหตุจูงใจ
ในการเลือกเขาศึกษาตางกัน
ทิพยพรรณ นพวงศ ณ อยุธยา (2526, 32-34) กลาวถึงเหตุจูงใจในการศึกษาวา
เหตุจูงใจในการศึกษาของบุคคลในแตละระดับจะแตกตางกันออกไปตามวัย ฐานะและ
โอกาสในวัยเด็กสวนใหญจะไดเรียนเพราะพอแมใหเรียนหรือเรียนตามเพื่อน ถาเปน
วัยรุนตอนปลายและวัยที่กําลังยางเขาสูวัยผูใหญตอนตน คือ อายุระหวาง 16-25 ป ก็
อาจจะมีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับการเรียนไปอีกแบบหนึ่งเพราะผูที่อยูในวัยนี้จะเริ่ม
มองเห็ น แนวทางชี วิ ต ซึ่ ง เห็ น ได จ ากบุ ค คลรอบข า ง บางคนอาจจะต อ งเริ่ ม มี ค วาม
รับผิดชอบเกี่ยวกับภาระของครอบครัวดานตาง ๆ ที่นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบที่
มีตอตนเองและอาจไดพบเห็นปญหาชีวิตครอบครัวของตนเอง ของเพื่อน ญาติพี่นอง
หรือผูใกลชิดอื่น ๆ ความคิดเกี่ยวกับการเรียนอาจจะเริ่มมีแนวหันเหเขาสูผลไดทาง
เศรษฐกิจ เชน จะเรียนในสาขาที่หางานทําไดงาย มีรายไดดีไมตองทํางานหนักและที่
สําคัญคือตองเปนงานประเภทที่ตนมีใจรักและชอบที่จะทําดวย เปนตน บางครั้งการ
เลือกเรียนสาขาตาง ๆ ของวัยรุนมักขึ้นอยูกับคานิยมของพอแม พี่นองและเพื่อน เพราะ
การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของคนไทยไมคอยจะเปดโอกาสใหบุตรหลานไดตัดสินใจ
ดวยตนเอง พอแม ญาติพี่นองบางคนมีคานิยมเกา ๆ วา การเรียนระดับมหาวิทยาลัย
เทานั้นที่จะทําใหบุตรหลานมีโอกาสไดงานดี ๆ ทํา มีเงินเดือนสูงเปนเจาคนนายคน
เปนที่เชิดหนาชูตาของพอแม วงศตระกูล โดยไมคํานึงถึงความสามารถของผูเรียน ใน
เรื่องการสนับสนุนของครอบครัวนี้ ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมักจะพยายาม
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สงเสียบุตรหลานใหไดเรียนจนถึงระดับสูงสุด เทาที่สติปญญาจะเอื้ออํานวยใหเรียนได
อาจเรียนจนถึงระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สวนครอบครัวใดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไมดีไมอาจสงบุตรหลานใหเรียนถึงระดับอุดมศึกษาได ก็จําเปนตองใหออกไปประกอบ
อาชีพชวยเหลือครอบครัวกอน เมื่อมีโอกาสในภายหนาและถามีความสนใจจึงกลับเขา
ศึกษาตอใหม ในการเขาศึกษาของคนกลุมนี้มักจะมีลักษณะแตกตางไปจากกลุมแรก
กลาวคือคนกลุมหลังนี้มักจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ และเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะทาง
เศรษฐกิจดวย
ปฐม นิคมานนท (2528, 321) กลาววา เหตุจูงใจใหผูใหญเขามาเรียนเหตุหนึ่ง
คือ เหตุจูงใจดานอาชีพ (Vocational Motives) เปนเหตุผลที่สําคัญและชัดเจนที่สุด
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใหญในวัยตนหรือคนหนุมสาว เพราะตองการพัฒนาตนเองทั้งดาน
อาชีพและดานความรูเพื่อจะไดหางานทํางายขึ้น ประกอบอาชีพไดดี ไดรับการเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนงหรือเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ไดจัด
ตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2543 เปดการเรียนการสอนเปนสาขาลําดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยไดรับความรวมมือและความอนุเคราะหจากองคกรทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะจังหวัดตรัง เทศบาลนครตรัง หอการคาจังหวัดตรัง องคการ
บริหารสวนจังหวัดตรัง องคการบริหารสวนตําบล และผูบริหารสถานศึกษาหลายแหง
ในจังหวัดตรังที่ตองการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงขึ้นโดยไมตองเดินทางไป
ศึกษาตอในกรุงเทพมหานคร เปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย การขยายโอกาสทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงจากสวนกลางมาสูภูมิภาค มีการเรียนการสอนทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกโดยไมจํากัดวัยของผูเรียน นับไดวาเปน
การเพิ่มพูนความรู ชวยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดีขึ้นอยางแทจริง
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ปจจุบันสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
4 สาขาวิชา คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน และสาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ สวนหลักสูตรระดับปริญญาโท เปดสอน
4 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (โครงการพิเศษ) หลักสูตรระดับปริญญาเอก เปด
สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร (เนนการวิจัย) 10 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิตศิ าสตร สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาใหคําปรึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
สาขาวิชาสังคมศึกษา (เมือง/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ประชากรศาสตร)
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
คือ “สงเสริมความเสมอภาคทาง
การศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม” สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ไดกําหนดปรัชญาเพื่อใชเปนอุดมการณในการดําเนินภารกิจในฐานะหนวยงานดาน
การศึกษา และเพื่อเสริมใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ปรัชญาของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง คือ “บริการ
เพื่อการศึกษา มุงมั่นพัฒนา เสริมสรางปญญาแกชุมชน”
จากปรัชญาดังกลาวขางตน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ตระหนักในปณิธาน 3 ขอ ดังนี้
1. มุงบริการการเรียนการสอนจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค
2. มุงนําความรูทางวิชาการเพื่อใชในการพัฒนาสังคมรวมกับชุมชน
3. มุงเสริมสรางความรูคูคุณธรรม
เพื่อใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน การดําเนินภารกิจของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค 6 ขอ คือ
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1. ใหโอกาสและความเสมอภาคทุกระดับ จากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค
จัดการศึกษาในลักษณะ “เรียนใกลบาน สอบใกลบาน”
2. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยเนนหลักความรูคูคุณธรรม
3. มุงใหบริการที่รวดเร็ว เสมอภาค และถูกตอง
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพสามารถ
ตรวจสอบได
6. สนองภารกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการใหบริการแกสังคม
วิสัยทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศนของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง คือ มุงสูความเปน
เลิศดานการใหบริการเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอสังคม
พันธกิจของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง คือ เปนหนวยงานที่ทํา
หนาที่หลักในการใหบริการเพื่อการศึกษา ซึ่งเปนหนึ่งในภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย
ที่ขยายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาค นําไปสูก ารวางแผนการดําเนินงานและการทํางาน
รวมกันเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุถึงความสําเร็จแหงวัตถุประสงคและวิสัยทัศน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
การจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้
1. การเรียนการสอน ภาคปกติ มีดังนี้
1.1 คณะนิติศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
1.2 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารทั่วไป
1.3 คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน
1.4 คณะรัฐศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
รัฐกิจ
2. การเรียนการสอน หลักสูตรโครงการพิเศษ ไดแก คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
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การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกคณะวิชาดังกลาวที่สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เปนการจัดการสอนโดยใชหลักสูตรสวนกลาง แตแยกจัด
ออกเปนแผนบังคับตามที่คณะกําหนดและใหสอดคลองกับแผนการศึกษาและแผนการ
สอบไลของสวนภูมิภาค ซึ่งกําหนดใหแตกตางจากสวนกลาง แตแยกจัดออกเปนแผน
บังคับตามที่คณะกําหนด และใหสอดคลองกับแผนการศึกษาและแผนการสอบไลของ
สวนภูมิภาค ซึ่งกําหนดไวแตกตางจากสวนกลาง กลาวคือ กําหนดสอบเฉพาะวันเสารอาทิตย ในชวง 2 สัปดาห เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาและผูมี
ภาระหน า ที่ ใ นวั น ทํ า งาน เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นแล ว สามารถเลื อ กรั บ บริ ก ารที่
มหาวิทยาลัยจัดใหที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
การบรรยายของชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จัดเปน 2 รูปแบบ คือ
- การบรรยายผานดาวเทียม และผานเทปคําบรรยาย ในวันจันทร-ศุกร
- การบรรยายสรุป โดยอาจารยผูสอนเดินทางมาบรรยายดวยตนเองในวันเสารอาทิตย
นักศึกษาสามารถมาฟงการบรรยายผานดาวเทียม และผานเทปคําบรรยาย ตาม
ตารางที่กําหนดในวันจันทร-ศุกร สวนนักศึกษาที่อยูหางไกลจากสาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ และไมสามารถเดินทางมาฟงบรรยายได สามารถลงทะเบียนเรียนทาง
ไปรษณียดวยตนเอง
โดยเรียนจากสื่อสารสอนที่มหาวิทยาลัยจัดไวใหนักศึกษาที่
ลงทะเบียนทุกคน
สื่อการเรียนการสอนประกอบดวยตําราประจํากระบวนวิชานั้น
เอกสารแนะนํากระบวนวิชา และเทปคําบรรยายของอาจารย ในการบรรยายสดจาก
สวนกลางไปสูหองเรียนในสวนภูมิภาคนั้น เปนการสอนผานระบบ Video Conference
นักศึกษาและอาจารยสามารถติดตอซักถามปญหากันไดโดยตลอด
ในแตละภาคการศึกษาจะมีการวัดและประเมินผลอยางนอย 1 ครั้ง ซึ่งจะตองมี
การสอบไลประจําภาค นักศึกษาไมตองเดินทางไปกรุงเทพฯ แตจะสอบไล ณ ศูนย
สอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งมีทั่วทุกภูมิภาค เมื่อสอบเสร็จแลว การประเมินผล
สอบจะทําโดยอาจารยที่กรุงเทพฯ และจะประกาศผลสอบไปที่สวนภูมิภาคทุกแหง ศูนย
สอบทุกแหง และมีการแจงผลสอบรายบุคคลอีกดวย
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การจัดการศึกษาชั้นปริญญาตรีสวนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแตป
การศึกษา 2538 เปนตนมา แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ ภาค 1 ภาค 2 และ
ภาคพิเศษ (ปจจุบันเปลี่ยนเปนภาคฤดูรอน ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนมา) และใน
ปการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหมีการเพิ่มการสอบซอมในสวนภูมิภาค
ขึ้น (เริ่มการสอบซอมในเดือนกันยายน 2545) ทําใหระบบการศึกษาของสวนภูมิภาคมี
จํานวนเทากับในสวนกลาง โดยมีการสอบไลปละ 5 ครั้ง คือ สอบไลภาค 1 สอบ
ซอมภาค 1 สอบไลภาค 2 สอลไลภาคฤดูรอน และสอบซอมภาค 2/ภาคฤดูรอน
ตามลําดับ ซึ่งเปนการใหโอกาสในการมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ไดรวดเร็วแตมี
ประสิทธิภาพ (หมายเหตุ สอบซอมไมมีการบรรยาย)
การเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ ในสวนภูมิภาค ไดมี
การเรียนการสอนวันเสาร-อาทิตย โดยมีอาจารยมาบรรยายในชั้นเรียนทุกครั้ง และ
ระบบการศึกษาคือเรียนครั้งละหนึ่งวิชา (Block Course System)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อโณทัย กิตติกรวรกุล (2541) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมในการ
ตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดลําปาง พบวา มีเพียง
ปจจัยเดียว คือ การไดรับการแนะแนวจากอาจารยในโรงเรียน สวนปจจัยอื่น ไดแก
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของผูปกครองนักเรียน เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน การไดรับขอมูลขาวสารของนักเรียน และการสนับสนุนจากผูปกครองของ
นักเรียน ไมพบวา มีอิทธิพลตอแนวโนมในการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียน
ประชา ออนรักษา (2542) ไดศึกษาองคประกอบที่เปนแรงจูงใจในการเขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยรามคําแหง กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
700 คน ผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยรามคําแหงมี
องคประกอบที่เปนแรงจูงใจ 7 องคประกอบ คือ ดานความมั่นคงกาวหนา ดานการ
สนับสนุนการมาเรียน ดานสังคมในมหาวิทยาลัย ดานการยอมรับสถาบัน ดานเหตุผล
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สวนตัว ดานการพัฒนาตนเอง ดานความพึงพอใจ มีคาความรวมกันอยูระหวาง
0.33330 ถึง 0.71355 และมีคาความแปรปรวนสะสมเทากับ 57.6 %
สวน เปรมจิตร ศิรสิ านต (2542) ไดศึกษาองคประกอบของแรงจูงใจใน
การศึกษาตอของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษา
ปริญญาโทมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ดวยองคประกอบของแรงจูงใจ
9
องคประกอบ คือ ดานการพัฒนาตนเองตามสิ่งแวดลอม เปนอันดับแรก รองลงมาคือ
ดานการพัฒนาอาชีพที่ทําอยู ดานการยอมรับในสถาบัน ดานความกาวหนาของชีวิต
ดานความตองการการศึกษาตลอดชีวิต ดานลักษณะเฉพาะของสถานบันเกี่ยวกับการ
วางแผนหลักสูตร ดานการพัฒนาตนเองตามคานิยมของสังคม ดานลักษณะเฉพาะของ
สถาบันที่เอื้ออํานวยตอการศึกษา และดานตองการเปนแบบอยางของการใชเวลาใหเกิด
ประโยชน
รังสรรค แสงสุข และคณะ (2544) ไดวิจัยเรื่องเหตุจูงใจในการศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง พบวา นักศึกษามีเหตุจูงใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาอยูในระดับ
มาก โดยมีเหตุจูงใจดานลักษณะสถาบันอยูในระดับมากที่สุด และมีเหตุจูงใจในระดับ
มากรองลงมาไดแก ดานสังคม ดานการประกอบอาชีพ ดานความสนใจของตนเอง
สวนเหตุจูงใจในระดับปานกลาง ไดแก ดานการทําตามความตองการของผูอื่น
เมื่อพิจารณาดานลักษณะสถาบันซึ่งเปนเหตุจูงใจในระดับมากที่สุด ผลการศึกษา
เปนรายขอพบวา เหตุจูงใจที่อยูในระดับมากที่สุดคือ เปดสอนปริญญาโทภาคพิเศษ
(นอกเวลาราชการ) จัดการเรียนการสอนขยายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค มีความ
ภูมิใจในชื่อเสียงและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เปนสถาบันที่อบรมใหเปนผู
มีความรูคูคุณธรรม เปดสอนสาขาที่ตรงกับความตองการและสนใจของผูเรียน ศิษยเกา
ของมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทางสังคม และการสมัครสอบเขาศึกษาไมจํากัด
สาขาความรูในระดับปริญญาตรี
นักศึกษามีเหตุจูงใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาเปรียบเทียบตามตัวแปร
เพศ อายุ สถาบัน ทีส่ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาที่สําเร็จการศึกษาใน
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ระดับปริญญาตรี สาขาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโท ประสบการณในการทํางาน
และรายไดปจจุบัน
1. นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีเหตุจูงใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานลักษณะสถาบันและดานการ
ทําตามความตองการของผูอื่น
2. นักศึกษาที่มีอายุตางกัน มีเหตุจูงใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกดาน
3. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่ตางกัน มีเหตุจูง
ใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในดานลักษณะสถาบัน
4. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาที่ตางกัน มีเหตุจูงใจใน
การศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก
ดาน
5. นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาที่ตางกัน มีเหตุจูงใจใน
การศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก
ดาน
6. นักศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีเหตุจูงใจในการศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานลักษณะ
สถาบันและดานความสนใจของตนเอง
7. นักศึกษาที่รายไดปจจุบันแตกตางกัน มีเหตุจูงใจในการศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานลักษณะสถาบัน
ดานการประกอบอาชีพ ดานความสนใจของตนเอง และดานการทําตามความตองการ
ของผูอื่น
พล เหลืองรังสี (2546) ไดศึกษาปจจัยที่เปนเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2546 สถาบันราชภัฎ กลุมรัตนโกสินทร
ผลการศึกษาพบวา
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1. แรงจูงใจในการเขาศึกษาตอในสถาบันราชภัฎ กลุมรัตนโกสินทร มีปจจัยที่
เปนแรงจูงใจ คือ ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว ดานลักษณะสถาบัน ดานบุคคลที่เกี่ยวของ
ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ
2. ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว ดานลักษณะของสถาบัน ดานบุคคลที่เกี่ยวของ
ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี อยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ตัวแปรที่สามารถพยากรณระดับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญา
ตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ดานลักษณะของสถาบัน ดานสังคมและ
ดานเศรษฐกิจ
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2548) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของนิสิตชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2548 พบวา
1. นิสิตชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนรายขอ ดานปจจัยภายในมหาวิทยาลัยทั้งโดยรวม
และแยกเปนรายคณะทุกคณะ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เชื่อมัน่
ในประสิทธิภาพของอาจารยผูสอน เชื่อมั่นในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และเชื่อมั่นใน
คุณภาพของผูที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือการสงเสริมใหนิสิตได
ทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก คาหนวยกิตมีราคาแพง
เกินไป
2. นิสิตชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยามหาสารคาม เปนรายขอ ดานปจจัยภายนอกมหาวิทยาลัยทั้ง
โดยรวม และแยกเปนรายคณะทุกคณะ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
ไดแก เลือกเรียนเพราะตั้งใจแนวแนที่จะเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดสาขาวิชา
ที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และมีโอกาสไดรับคัดเลือกเขาศึกษามากกวา
สถาบันอื่น สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก เลือกเรียนเพราะเพื่อนแนะนํา และสอบเขา
เรียนที่อื่นไมไดจึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท (2549) ไดศึกษาเหตุจูงใจในการสมัครเขาศึกษา
เปนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบวา
1. ดานสภาพภูมิหลัง พบวา นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาฯ
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุไมเกิน 17 ป ใชวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน
สมัคร เปนผูที่ศึกษาในระบบมากกวาผูที่ศึกษานอกระบบ (กศน.) นักศึกษาสวนใหญไม
มีอาชีพและมีจุดมุงหมายที่จะเขาศึกษาในคณะรัฐศาสตรมากที่สุด
2. เหตุจูงใจสูงสุดในการสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คือ มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาส
การศึกษาอยางเทาเทียมกันตามความสามารถ รองลงมาคือ ไมบังคับใหเขาชั้นเรียนทํา
ใหทําการเรียนอื่นควบคูไปได และตองการนําหนวยกิตที่สะสมไดไปเทียบโอนใน
ระดับปริญญาตรี
3. องคประกอบปจจัยที่เปนเหตุจูงใจในการสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวน
วิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง มีองคประกอบเรียงลําดับตามความสําคัญมากสุดและรองลงไปตามลําดับ
ดังนี้ ดานคุณภาพและความทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน ดานการมองเห็น
คุณคาของมหาวิทยาลัย ดานความตองการพัฒนาตนเอง ดานการทําตามคําแนะนําของ
ผูอื่น ดานนโยบายการใหโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดานชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ดานภาพลักษณมหาวิทยาลัย ดานขอมูลขาวสารและการเปนตัวแบบ
และดานความหลากหลายของหลักสูตร
4. เปรียบเทียบเหตุจูงใจในการสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม
ศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ในแตละองคประกอบตามตัวแปรเพศ อายุ อาชีพ
และสาย/แผนการศึกษา พบวา
4.1 นักศึกษาเพศชายและหญิง มีองคประกอบเหตุจูงใจในการสมัครเขา
ศึกษาเปนรายกระบวนวิชา (Pre-degree) โดยรวมแตกตางกัน
4.2 นักศึกษาที่มีอายุตางกัน มีองคประกอบเหตุจูงใจในการสมัครเขา
ศึกษาเปนรายกระบวนวิชา (Pre-degree) โดยรวมแตกตางกัน
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4.3 นักศึกษาที่มีอาชีพและไมมีอาชีพ มีองคประกอบเหตุจูงใจในการ
สมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชา (Pre-degree) โดยรวมไมแตกตางกัน
4.4 นักศึกษาที่สมัครโดยใชวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน กําลังศึกษามัธยม
ปลาย ที่ศึกษาในระบบ และศึกษาในสาย/แผนการศึกษาตางกัน มีองคประกอบเหตุจูง
ใจในการสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชา (Pre-degree) โดยรวมไมแตกตางกัน
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไดนํามา
เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถามเพือ่ ใหไดขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการ
กําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอไป
กรอบแนวความคิดที่ใชในการศึกษาวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยแบงเปน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม
ตัวแปรตน ไดแก
1. ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา
ภูมิลําเนา อาชีพในปจจุบัน รายไดจากอาชีพตอเดือน วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร คะแนน
เฉลี่ยสะสมตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร วุฒิการศึกษาสูงสุดกอนเขาศึกษา
2. ขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขอมูลขาวสารการรับสมัคร
ตัวแปรตาม ไดแก เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551
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ตัวแปรตน
Independent Variables
ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ศาสนา ภูมิลําเนา อาชีพในปจจุบัน
รายไดจากอาชีพตอเดือน วุฒิการศึกษา
ที่ใชสมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสมตามวุฒิ
การศึกษาที่ใชสมัคร วุฒิการศึกษา
สูงสุดกอนเขาศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขอมูล
ขาวสารการรับสมัคร

ตัวแปรตาม
Dependent Variables

เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551 เมื่อ
จําแนกประเภทการวิจัยตามชนิดของขอมูล จัดวาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) ซึ่งอาศัยเทคนิคทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาวิจัยนี้
มีขั้นตอนและรายละเอียดการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่เปนเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปการศึกษา 2551 จํานวนทั้งสิ้น 988 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จที่ใช
สูตรของ YAMANE กําหนดใหระดับความเชื่อมั่นเทากับ 95% ความคาดเคลื่อนเทากับ
0.05 (สุวิมล ติรกานันท, 2549) จะไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 255 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
ตัวแปรอิสระ (independent variable) ไดแก
1. ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา
ภูมิลําเนา อาชีพในปจจุบัน รายไดจากอาชีพตอเดือน วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร คะแนน
เฉลี่ยสะสมตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร วุฒิการศึกษาสูงสุดกอนเขาศึกษา
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2. ขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขอมูลขาวสารการรับสมัคร
ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ
เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนทั้งขอมูลปฐมภูมิ (primary data) และขอมูลทุติยภูมิ
(secondary data) การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย
และบทความตางๆ ที่เกี่ยวของ สวนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ เปนการรวบรวม
ขอมูลภาคสนามมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใชแบบสอบถาม (questionnaire)
สอบถามผูสมัครเขาศึกษาตอตามขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 255 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
(questionnaire) ในการสรางเครื่องมือมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาและทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่
ตองการจะสรางเครื่องมือ
2. นําผลที่ไดจากการศึกษาขางตน มากําหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิง
ปฏิบัติการ
3. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยกําหนดใหมีการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามโดยใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม (questionnaire)
4. นําแบบสอบถาม (questionnaire) ที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตองในดานเนื้อหาและรูปแบบ หากพบขอใดไม
ถูกตองผูเชี่ยวชาญจะชี้แนะ และนําแบบสอบถาม (questionnaire) ไปปรับปรุงแกไข
5. ปรับปรุงเครื่องมือใหมีคุณภาพอยูในระดับที่นาพอใจกอนนําไปใชจริง
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ลักษณะของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูสมัคร มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนา อาชีพในปจจุบัน รายไดจาก
อาชีพตอเดือน วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสมตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร
วุฒิการศึกษาสูงสุดกอนเขาศึกษา เปนขอคําถามแบบสํารวจรายการ (check list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขอมูลขาวสารการรับ
สมัคร มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ เปนขอคําถามแบบสํารวจรายการ (check list)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปการศึกษา 2551 เปนขอคําถามจํานวน 13 ขอ เปนขอคําถามแบบ Rating scale 5 ระดับ
และมีขอคําถามปลายเปดจํานวน 1 คําถาม
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความตองการใหมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปดสอนหลักสูตรการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี เปนขอคําถามปลายเปด
การวิเคราะหขอมูล
นําผลการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ที่มีการใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม
(questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม หลังจาก
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
2. บันทึกขอมูลที่เปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูล และเครื่องคอมพิวเตอร
ตามลําดับ
3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
4. ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (statistical package for the social sciences)
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การประมวลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษา ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใชเปนสถิติเบื้องตนในการอภิปรายผล
ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)
เกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแปลความหมาย
ไดกําหนดชวงคะแนนดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง อยูในระดับ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง อยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง อยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง อยูในระดับ นอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง อยูในระดับ นอยที่สุด
2. สถิติอนุมาน (inferential statistics) ใชเปนสถิตใิ นการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัย โดยใชสถิติ t-test วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางกับคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
2 กลุม และใชสถิติ f-test วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางกับคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการ
เขาศึกษาตอของผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551 ประชากรที่เปนเปาหมายใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้
คือ
ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551 จํานวน
ทั้งสิ้น 988 คน ในการศึกษาไดศึกษาจากลุมตัวอยาง ไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใช
ตารางสําเร็จที่ใชสูตรของ YAMANE กําหนดใหระดับความเชื่อมั่นเทากับ 95% ความคาด
เคลื่อนเทากับ 0.05 (สุวิมล ติรกานันท, 2549) จะไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 255 คน
จากนั้นไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistical package
for the social sciences) สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูสมัคร วิเคราะห
โดยการหาคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขาวสารการรับสมัคร
วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ปการศึกษา 2551 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (mean) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และคาความถี่ (frequency)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ (frequency)
ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอของ
ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
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พระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551 จําแนกตามตัวแปรเพศ ภูมิลําเนา และ
สถานะประกอบอาชีพ ไมประกอบอาชีพ วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางโดยใช
สถิติ t-test และ f-test
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูสมัคร วิเคราะหโดยการหา
คาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) ไดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบความเรียงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูสมัคร วิเคราะห
โดยการหาคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) ตามตัวแปรเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนา อาชีพในปจจุบัน รายไดจากอาชีพตอเดือน วุฒิ
การศึกษาที่ใชสมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสมตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร วุฒิการศึกษา
สูงสุดกอนเขาศึกษา
ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม
2. อายุ
1) 18 ป หรือต่ํากวา
2) 19-24 ป
3) 25-30 ป
4) 31-36 ป
5) 37-42 ป
6) 43-48 ป

จํานวน
(คน)

รอยละ

123
132
255

48.2
51.8
100.0

66
98
42
18
15
8

25.9
38.4
16.5
7.1
5.9
3.1
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ตารางที่ 1 (ตอ)
จํานวน
(คน)

รอยละ

รวม

8
255

3.1
100.0

รวม

215
37
2
1
255

84.3
14.5
0.8
0.4
100.0

รวม

223
31
1
255

87.4
12.2
0.4
100.0

2
2
15
-

0.8
0.8
5.9
-

ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร
2. อายุ
7) 49-54 ป
8) 55-60 ป
9) มากกวา 60 ป
3. สถานภาพสมรส
1) โสด
2) สมรส
3) หยาราง
4) หมาย
4. ศาสนา
1) พุทธ
2) อิสลาม
3) คริสต
4) อื่นๆ
5. ภูมิลําเนา
1) ชุมพร
2) ระนอง
3) สุราษฎรธานี
4) กระบี่
5) พังงา
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร
5. ภูมิลําเนา
6) ภูเก็ต
7) นครศรีธรรมราช
8) ตรัง
9) พัทลุง
10) สงขลา
11) สตูล
12) ปตตานี
13) ยะลา
14) นราธิวาส
15) จังหวัดอื่นๆ
รวม
6. อาชีพในปจจุบัน
1) ไมประกอบอาชีพ
2) ขาราชการ
3) ลูกจางสวนราชการ
4) พนักงานของรัฐ
5) พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
6) พนักงาน/ลูกจางเอกชน
7) ครู-อาจารย
8) ทหาร-ตํารวจ
9) เกษตรกรรม/ประมง
10) ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
11) อุตสาหกรรม

จํานวน
(คน)

รอยละ

16
129
39
23
11
1
4
5
8
255

6.3
50.6
15.3
9.0
4.3
0.4
1.6
2.0
3.1
100.0

124
27
8
4
2
27
3
7
8
32
1

48.6
10.6
3.1
1.6
0.8
10.6
1.2
2.7
3.1
12.5
0.4
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร
6. อาชีพในปจจุบัน
12) อาชีพอื่นๆ
รวม
7. รายไดจากอาชีพตอเดือน
1) ไมมีรายได
2) 5,000 บาท หรือนอยกวา
3) 5,001-10,000 บาท
4) 10,001-15,000 บาท
5) 15,001-20,000 บาท
6) 20,001-25,000 บาท
7) มากกวา 25,000 บาท
รวม
8. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร
1) มัธยมศึกษาตอนตน/เทียบเทา และมีคุณสมบัติตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเขาศึกษาได
2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
3) ประโยควิชาชีพ/เทียบเทา
4) ป.กศ./ป.ป./พ.กศ.
5) ป.กศ.สูง/พ.ม.
6) อนุปริญญา/เทียบเทา/ปวส.
7) ประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
8) ปริญญาตรี

จํานวน
(คน)

รอยละ

12
255

4.7
100.0

124
33
48
21
9
8
12
255

48.6
12.9
18.8
8.2
3.5
3.1
4.7
100.0

67

26.3

104
2
41
38

40.8
0.8
16.1
14.9
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร
8. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร
9) ปริญญาโท
รวม
9. คะแนนเฉลี่ยสะสมตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร
1) ต่ํากวา 1.50
2) 1.50-1.99
3) 2.00-2.49
4) 2.50-2.99
5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
6) ไมทราบ
รวม
10. วุฒิการศึกษาสูงสุดกอนเขาศึกษา
1) มัธยมศึกษาตอนตน/เทียบเทา
2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
3) ประโยควิชาชีพ/เทียบเทา
4) ป.กศ./ป.ป./พ.กศ.
5) ป.กศ.สูง/ป.ม./พ.ม.
6) อนุปริญญา/เทียบเทา/ปวส.
7) ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
8) ปริญญาตรีจากสถาบันอื่น
9) ปริญญาโท
10) ปริญญาเอก

จํานวน
(คน)

รอยละ

3
255

1.2
100.0

7
27
59
72
85
5
255

2.7
10.6
23.1
28.2
33.3
2.0
100.0

57
108
2
44
10
23
11
-

22.4
42.4
0.8
17.3
3.9
9.0
4.3
-
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร
10. วุฒิการศึกษาสูงสุดกอนเขาศึกษา
11) อื่นๆ
รวม

จํานวน
(คน)

รอยละ

255

100.0

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมีจํานวน 132 คน คิดเปนรอย
ละ 51.8 เพศชายมีจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 48.2
เมื่อแยกตามตัวแปรอายุ พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี มีอายุระหวาง 19-24 ป มากที่สุด โดยมีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ
38.4 รองลงมาคือ อายุระหวาง 18 ปหรือต่ํากวา มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ
25.9 อายุระหวาง 25-30 ป มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 16.5 อายุระหวาง 31-36
ป มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 7.1 อายุระหวาง 37-42 ป มีจํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 5.9 อายุระหวาง 43-48 ป และอายุระหวาง 49-54 ป มีจํานวนเทากันคือ
8 คน คิดเปนรอยละ 3.1 ตามลําดับ และไมปรากฏกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครที่มีอายุ
ระหวาง 55-60 ป และอายุมากกวา 60 ป
เมื่อแยกตามตัวแปรสถานภาพสมรส พบวา กลุม ตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มากที่สุด โดยมีจํานวน 215 คน คิดเปน
รอยละ 84.3 รองลงมาคือ สถานภาพสมรสแลว มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ
14.5 สถานภาพ สถานภาพหยาราง มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8 และ
สถานภาพหมาย มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ
เมื่อแยกตามตัวแปรศาสนา พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี มีการนับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด โดยมีจํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ
87.4 รองลงมาไดแก นับถือศาสนาอิสลาม มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 12.2
และนับถือศาสนาคริสต มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ
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เมื่อแยกตามตัวแปรภูมิลําเนา พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี มีภูมิลําเนาจังหวัดตรัง มากที่สุด โดยมีจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ
50.6 รองลงมาคือ ภูมิลําเนาจังหวัดพัทลุง มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 15.3
ภูมิลําเนาจังหวัดสงขลา มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 9.0 ภูมิลําเนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.3 ภูมิลําเนาจังหวัดกระบี่ มี
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ภูมิลําเนาจังหวัดสตูล มีจํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 4.3 ภูมิลําเนาจังหวัดอื่นๆ ทีไ่ มใชพื้นที่ภาคใต มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ
3.1 ภูมลิ ําเนาจังหวัดนราธิวาส มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ภูมิลาํ เนาจังหวัด
ยะลา มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.6 ภูมิลาํ เนาจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร
ธานี จํานวนเทากันคือ 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8 และภูมิลําเนาจังหวัดปตตานี มี
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ และไมปรากฏกลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูสมัครที่มีภูมิลําเนาจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต
เมื่อแยกตามตัวแปรอาชีพในปจจุบัน พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรี เปนผูไมประกอบอาชีพ มากที่สุด โดยมีจํานวน 124 คน
คิดเปนรอยละ 48.6 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีจํานวน 32
คน คิดเปนรอยละ 12.5 ประกอบอาชีพขาราชการและพนักงานเอกชน/ลูกจางเอกชน
มีจํานวนเทากันคือ 27 คน คิดเปนรอยละ 10.6 ประกอบอาชีพทหาร/ตํารวจ มีจํานวน
7 คน คิดเปนรอยละ 2.7 ประกอบอาชีพลูกจางสวนราชการและเกษตรกรรม/ประมง
มีจํานวนเทากันคือ 8 คน คิดเปนรอยละ 3.1 ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ มีจํานวน
4 คน คิดเปนรอยละ 1.6 ประกอบอาชีพครู-อาจารย มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
1.2 ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ และยัง
พบกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครที่ประกอบอาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ จํานวน 12 คน คิด
เปนรอยละ 4.7
เมื่อแยกตามตัวแปรรายไดจากอาชีพตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัคร
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี เปนผูไมมีรายได มากที่สุด โดยมีจํานวน 124 คน คิดเปน
รอยละ 48.6 รองลงมาคือ เปนผูมีรายไดจากอาชีพตอเดือน 5,001-10,000 บาท มีจํานวน
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48 คน คิดเปนรอยละ 18.8 เปนผูมีรายไดจากอาชีพตอเดือน 5,000 บาทหรือนอยกวา
มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 12.9 เปนผูมีรายไดจากอาชีพตอเดือน 10,001-15,000
บาท มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 8.2 เปนผูมีรายไดจากอาชีพตอเดือนมากกวา
25,000 บาท มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.7 เปนผูมีรายไดจากอาชีพตอเดือน
15,001-20,000 บาท มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.5 และเปนผูมีรายไดจากอาชีพตอ
เดือน 20,001-25,000 บาท มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.1 ตามลําดับ
เมื่อแยกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัคร
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี สมัครโดยใชวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา มากทีส่ ุด
โดยมีจํานวน 104 คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาคือ ใชวฒ
ุ ิมัธยมศึกษาตอนตน/เทียบเทา
และมีคุณสมบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเขาศึกษาได มี
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 26.3 ใชวุฒิอนุปริญญา/เทียบเทา/ปวส. มีจํานวน 41 คน
คิดเปนรอยละ 16.1 ใชวุฒิปริญญาตรี มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 14.9 ใชวุฒิ
ปริญญาโท มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.2 และใชวุฒิประโยควิชาชีพ/เทียบเทา มี
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ และไมปรากฏกลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูสมัครที่ใชวุฒิ ป.กศ./ป.ป./พ.กศ. วุฒิ ป.กศ.สูง/พ.ม. และวุฒิประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
เมื่อแยกตามตัวแปรคะแนนเฉลี่ยสะสมตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร พบวา กลุม
ตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามวุฒิ
การศึกษาที่ใชสมัคร คะแนนตั้งแต 3.00 ขึ้นไป มากที่สุด โดยมีจํานวน 85 คน คิด
เปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือ คะแนนเฉลี่ย 2.50-2.99 มีจาํ นวน 72 คน คิดเปนรอย
ละ 28.2 คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.49 มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 23.1 คะแนนเฉลี่ย
1.50-1.99 มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 10.6 คะแนนต่ํากวา 1.50 จํานวน 7 คน
คิดเปนรอยละ 2.7 ตามลําดับ และยังพบกลุมตัวอยางที่เปนผูสมัครที่ไมทราบคะแนน
เฉลี่ยสะสมตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.0
เมื่อแยกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาสูงสุดกอนเขาศึกษา พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มีวุฒิการศึกษาสูงสุดกอนเขาศึกษา วุฒิมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/เทียบเทา มากที่สุด โดยมีจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมาคือ
วุฒิมัธยมศึกษาตอนตน/เทียบเทา มีจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 22.4 วุฒิอนุปริญญา/
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เทียบเทา/ปวส. มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 17.3 วุฒิปริญญาตรีจากสถานบันอื่น มี
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 9.0 วุฒิปริญญาโท มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.3
วุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.9 วุฒิ
ประโยควิชาชีพ/เทียบเทา มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ และไมปรากฏ
กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดกอนเขาศึกษา วุฒิ ป.กศ./ป.ป./พ.กศ.
วุฒิ ป.กศ.สูง/ป.ม./พ.ม. และวุฒิปริญญาเอก
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขาวสารการรับสมัคร วิเคราะห
โดยการหาคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) ไดผลการวิเคราะห
ขอมูลนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขาวสารการรับสมัคร
วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
ขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขาวสารการรับสมัคร
1. การรับทราบขาวรับสมัครของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
1) การแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2) ปายประชาสัมพันธการรับสมัครตามสถานที่ตางๆ
3) แผนพับมหาวิทยาลัย
4) หนังสือพิมพ
5) วิทยุ
6) โทรทัศน
7) อินเทอรเน็ต
8) ผูปกครอง
9) ญาติ/เพื่อน บอกมา
10) อื่นๆ

จํานวน
(คน)

รอยละ

14
101
8
12
22
20
103
16
125
5

5.5
39.6
3.1
4.7
8.6
7.8
40.4
6.3
49.0
2.0
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขาวสารการรับสมัคร
2. ความชัดเจนของขอมูลการรับสมัคร
1) ชัดเจน
2) ไมชัดเจน
3. ถาไมชัดเจน ไดใชวิธกี ารติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับ
มหาวิทยาลัยโดยวิธี
1) โทรศัพทสอบถาม
2) เขามาสอบถามดวยตนเอง
3) สอบถามผานเว็บไซท
4) สอบถามจากญาติ/เพื่อน
5) อื่นๆ
4. เมื่อไดติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ความชัดเจนของ
ขอมูลเพิ่มเติม
1) ชัดเจน
2) ไมชัดเจน

จํานวน
(คน)

รอยละ

237
18

92.9
7.1

11
6
1
-

4.3
2.4
0.4
-

18
-

7.1
-

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปการศึกษา
2551 จากญาติ/เพื่อน บอกมา มากที่สุด โดยมีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 49
รองลงมาคือ ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครจากอินเทอรเน็ต มีจํานวน 103 คน คิด
เปนรอยละ 40.4 ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครจากปายประชาสัมพันธการรับสมัคร
ตามสถานที่ตางๆ มีจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 39.6 ไดรับทราบขาวสารการรับ
สมัครจากวิทยุ มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 8.6 ไดรับทราบขาวสารการรับสมัคร
จากโทรทัศน มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 7.8 ไดรับทราบขาวสารการรับสมัคร
จากผูปกครอง มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.3 ไดรับทราบขาวสารการรับสมัคร
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จากการแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ไดรับ
ทราบขาวสารการรับสมัครจากหนังสือพิมพ มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.7
ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครจากแผนพับมหาวิทยาลัย มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ
3.1 ตามลําดับ และยังพบกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครที่รับทราบขาวรับสมัครจากแหลง
อื่นๆ นอกจากนี้ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.0
เมื่อสอบถามถึงความชัดเจนของขอมูลการรับสมัคร พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี สวนใหญไดรับทราบขอมูลการรับสมัครที่มีความ
ชัดเจน โดยมีจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 92.9 และพบกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัคร
ที่ไดรับทราบขอมูลการรับสมัครไมชัดเจน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 7.1
จากนั้นไดสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครที่ไดรับขอมูลไมชัดเจน
พบวา
ไดใชวิธกี ารติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยโดยวิธีโทรศัพท
สอบถาม มากที่สุด โดยมีจํานวน 11 คน รองลงมาคือ เขามาสอบถามดวยตนเอง มี
จํานวน 6 คน และสอบถามผานเว็บไซท มีจํานวน 1 คน ตามลําดับ และพบวา
หลังจากไดติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมแลว ไดรับทราบขอมูลการรับสมัครที่มีความ
ชัดเจนทุกคน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลีย่ (mean) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
คาความถี่ (frequency) ไดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ดังตารางที่ 3-4
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปการศึกษา 2551 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation)
รายการ
1. เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
2. เปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาสทางการศึกษา
3. เปนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทางการศึกษา
4. เปนมหาวิทยาลัยที่ใกลบาน ใกลที่ทํางาน
5. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
6. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7. มีหลักสูตรที่ตรงกับความตองการ
8. ความเปนสากลของการกําหนดหลักสูตร
9. การนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในการ
เรียนการสอน
10. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริการการศึกษา
11. การมีความพรอมในการจัดสื่อการเรียนการ
สอน
12. สามารถเรียนไดในวันหยุดเสาร-อาทิตย
13. อัตราคาลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม
ภาพรวม

X

S.D.

4.22
4.42
4.22
4.04
3.85

0.64
0.63
0.61
0.89
0.66

แปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.11
4.15
4.13
4.10

0.66
0.78
0.62
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก

4.14

0.64

มาก

4.10

0.71

มาก

4.21
4.11
4.14

0.81
0.72
0.50

มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี มีเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอมากที่สุด คือ เปนมหาวิทยาลัยทีใ่ หโอกาสทางการ
ศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูใ นระดับมาก ( X = 4.42 และ S.D. = 0.63) รองลงมาคือ เปน
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเปนมหาวิทยาลัยที่มีศกั ยภาพทางการศึกษา มีคาเทากันคือ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.22 และ S.D. = 0.64, 0.61 ตามลําดับ) สามารถเรียนไดใน
วันหยุดเสาร-อาทิตย มีคาเฉลี่ยอยูใ นระดับมาก ( X = 4.21 และ S.D. = 0.81) มีหลักสูตรที่
ตรงกับความตองการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.15 และ S.D. = 0.78) การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.14
และ S.D. = 0.64) ความเปนสากลของการกําหนดหลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X
= 4.13 และ S.D. = 0.62) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและอัตราคาลงทะเบียน
เรียนที่เหมาะสม มีคาเทากันคือ มีคาเฉลี่ยอยูใ นระดับมาก ( X = 4.11 และ S.D. = 0.66,
0.72 ตามลําดับ) การนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอนและการมีความ
พรอมในการจัดสื่อการเรียนการสอน มีคาเทากันคือ มีคาเฉลี่ยอยูใ นระดับมาก ( X =
4.10 และ S.D. = 0.66, 0.71 ตามลําดับ) เปนมหาวิทยาลัยที่ใกลบาน ใกลที่ทํางาน มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.04 และ S.D. = 0.89) และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูใ นระดับมาก ( X = 3.85 และ S.D. =
0.66) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเหตุจูงใจอื่นๆ ในการเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปการศึกษา 2551 วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ (frequency)
เหตุจูงใจอื่นๆ ในการเขาศึกษาตอ
สามารถทํางานไดพรอมกับการศึกษา
ไมตองเรียนทุกวัน
มีคณะที่ตองการศึกษา

ความถี่
8
5
4
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ตารางที่ 4 (ตอ)
เหตุจูงใจอื่นๆ ในการเขาศึกษาตอ
ความมีชื่อเสียงในเรื่องการศึกษาดานกฎหมาย และการเมือง
การปกครอง
ตองการนําไปปฏิบัติงาน
ตองการเปดโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติมใหกับตัวเอง
เพื่ออนาคตที่ดีกวาเดิม
ตองการปรับเงินเดือน
ตองการมีความรูสูงขึ้น
ความมั่นคงของคณะนิติศาสตร และความมั่นคงดานสถาบัน
การเดินทางศึกษาเลาเรียนไมไกล และกรณีไมมีเวลาเรียน
สามารถศึกษาความรูจากทางบานได
ตองการเพิ่มศักยภาพและองคความรูใหกับตนเอง องคกรที่
ทํางาน
ตองการเพิ่มความรูและประสบการณ และเคยเปนศิษยเกาของ
สถาบันในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร
อยากจบการศึกษาใหเร็วที่สุด
ประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวแลวแตยังมีโอกาสได
เรียนอีกครั้ง
ใกลบานและตองการเรียนที่มหาวิทยาลัยแหงนี้
มีความชอบ

ความถี่
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเหตุจูงใจอื่นๆ ในการเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มีเหตุจูงใจ
อื่ น ๆ ในการเข า ศึ ก ษาต อ ในเรื่ อ งสามารถทํ า งานได พ ร อ มกั บ การศึ ก ษา มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ไมตองเรียนทุกวัน รองลงมาคือ มีคณะที่ตองการศึกษา รองลงมาคือ
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ความมีชื่อเสียงในเรื่องการศึกษาดานกฎหมาย และการเมืองการปกครอง ตองการนําไป
ปฏิบัติงาน ตองการเปดโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติมใหกับตัวเอง
เพื่ออนาคตที่ดี
กวาเดิม และตองการปรับเงินเดือน รองลงมาคือ ตองการมีความรูสูงขึ้น รองลงมาคือ
ความมั่นคงของคณะนิติศาสตรและความมั่นคงดานสถาบัน การเดินทางศึกษาเลาเรียน
ไมไกลและกรณีไมมีเวลาเรียนสามารถศึกษาความรูจากทางบานได ตองการเพิ่มศักยภาพ
และองคความรูใหกับตนเอง องคกรที่ทํางาน ตองการเพิ่มความรูและประสบการณ
และเคยเปนศิษยเกาของสถาบันในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร อยาก
จบการศึกษาใหเร็วที่สุด ประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวแลวแตยังมีโอกาสได
เรียนอีกครั้ง ใกลบานและตองการเรียนที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ และมีความชอบ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ (frequency) ไดผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ (frequency)
ขอมูลเกี่ยวกับความตองการ
ใหเปดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ สาขาฯ ตรัง ยังไมเปดสอน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ทุกสาขาวิชา)

ความถี่
9
5
5
4
3
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ขอมูลเกี่ยวกับความตองการ
ใหเปดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ทุกสาขาวิชา)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หลักสูตรที่ตรงกับความตองการของตลาด/สถานประกอบการ

ความถี่
2
2
2
1
1
1
1
1

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการใหเปดสอนหลักสูตร
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีมีความตองการใหเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง มากที่สุด รองลงมาคือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ สาขาฯ ตรัง ยังไมเปดสอน) รองลงมาคือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี รองลงมาคือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (ทุกสาขาวิชา) รองลงมาคือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และหลักสูตรที่
ตรงกับความตองการของตลาด/สถานประกอบการ
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ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอของ
ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551 จําแนกตามตัวแปรเพศ ภูมิลําเนา
และการประกอบอาชีพ ไมประกอบอาชีพ วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางโดยใช
สถิติ t-test และ f-test ไดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปตารางประกอบความ
เรียงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอ
ของผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551 จําแนกตามตัวแปรเพศ
เพศ
เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี

ชาย
(N=123)

t

Sig

4.15
4.35

S.D.
0.69
0.70

4.27
4.48

S.D.
0.58 -1.48 0.23
0.56 -1.71 0.01

4.18

0.67

4.27

0.55 -1.13 0.12

4.19

0.79

3.89

0.96 2.65 0.58

3.74

0.68

3.95

0.64 -2.53 0.02

4.11

0.70

4.11

0.62 0.09 0.07

4.18

0.78

4.12

0.78 0.59 0.84

X

1. เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
2. เปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาส
ทางการศึกษา
3. เปนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทาง
การศึกษา
4. เปนมหาวิทยาลัยที่ใกลบาน ใกลที่
ทํางาน
5. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
6. มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
7. มีหลักสูตรที่ตรงกับความตองการ

หญิง
(N=132)
X
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ตารางที่ 6 (ตอ)
เพศ
เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี
8. ความเปนสากลของการกําหนด
หลักสูตร
9. การนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช
ในการเรียนการสอน
10. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการบริการการศึกษา
11. การมีความพรอมในการจัดสื่อการ
เรียนการสอน
12. สามารถเรียนไดในวันหยุดเสารอาทิตย
13. อัตราคาลงทะเบียนเรียนที่
เหมาะสม
ภาพรวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ชาย
(N=123)

หญิง
(N=132)

t

Sig

4.12

S.D.
0.60

4.14

S.D.
0.64 -0.19 0.28

4.10

0.69

4.10

0.64 -0.01 0.38

4.11

0.68

4.17

0.61 -0.76 0.42

4.08

0.76

4.11

0.67 -0.36 0.22

4.24

0.75

4.17

0.87 0.68 0.24

4.12

0.74

4.11

0.70 0.18 0.80

4.13

0.55

4.15

0.45 -0.26 0.02

X

X

จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาตรี พบวา เมื่อเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญา
ตรีจําแนกตามตัวแปรเพศ
ในภาพรวมกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีทมี่ ีเพศแตกตางกันมีเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางเพศหญิงมีเหตุจูงใจสูงกวาเพศชาย
เล็กนอย ( X = 4.15 และ X = 4.13) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา เหตุจูงใจในการ
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เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีจําแนกตามตัวแปรเพศที่แตกตางกันไดแก เปนมหาวิทยาลัยที่
ใหโอกาสทางการศึกษา และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบเหตุจงู ใจในการเขาศึกษาตอของผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551 จําแนกตามตัวแปรภูมิลําเนา
เหตุจูงใจ
ในการเขาศึกษา
ตอระดับปริญญา
ตรี
1. เปน
มหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียง
2. เปน
มหาวิทยาลัย
ที่ใหโอกาส
ทางการศึกษา
3. เปน
มหาวิทยาลัย
ที่มีศักยภาพทาง
การศึกษา
4. เปน
มหาวิทยาลัย
ที่ใกลบา น ใกล
ที่ทํางาน

ชุมพร
(N=2)

สุราษฎร
ธานี (N=2)

0.70 4.00

0.67 4.00

0.78 4.00

0.00 4.25

0.50 4.20

0.45 3.75

0.46 1.47 0.14

4.00

1.41 4.00

0.00 4.33

0.49 4.63

0.50 4.51

0.59 4.31

0.80 4.30

0.77 4.36

0.51 4.00

0.00 4.50

0.58 4.20

0.45 4.00

0.54

1.20

0.29

4.00

1.41 4.00

0.00 4.40

0.51 4.44

0.51 4.26

0.58 4.23

0.74 4.04

0.64 4.36

0.51 4.00

0.00 3.75

0.50 3.80

0.45 3.88

0.64

1.32

0.21

4.00

1.41 3.00

0.00 4.20

0.78 4.25

0.68 4.29

0.73 3.92

1.06 3.00

0.91 3.64

0.67 4.00

0.00 4.00

0.82 3.80

1.10 3.63

0.74

5.51

0.00

X

S.D.

X

S.D.

F Sig

0.61 4.08

X

S.D.

อื่นๆ
(N=8)

0.51 4.31

X

S.D.

นราธิวาส
(N=5)

0.62 4.44

X

S.D.

ยะลา
(N=4)

0.00 4.33

X

S.D.

ปตตานี
(N=1)

1.41 4.00

X

S.D.

สตูล
(N=11)

4.00

X

S.D.

ตรัง
(N=129)

S.D.

X

S.D.

นครศรี
ธรรมราช
(N=16)

X

X

S.D.

กระบี่
(N=15)

ภูมิลําเนา
พัทลุง
สงขลา
(N=39)
(N=23)

X

S.D.
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ตารางที่ 7 (ตอ)
เหตุจูงใจ
ในการเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี
5. เปน
มหาวิทยาลัย
ที่มีการพัฒนา
ดานเทคโนโลยี
อยางตอเนือ่ ง
6. มีระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
7. มีหลักสูตร
ที่ตรงกับความ
ตองการ
8. ความเปน
สากลของการ
กําหนดหลักสูตร

ชุมพร
(N=2)

สุราษฎร
ธานี (N=2)

0.81 3.57

0.51 3.73

0.79 4.00

0.00 3.50

0.58 3.60

1.14 3.63

0.52

1.25

0.25

3.50

0.71 3.50

0.71 4.40

0.63 4.13

0.81 4.20

0.63 4.00

0.73 3.87

0.55 4.00

0.63 4.00

0.00 3.50

0.58 4.40

0.55 3.88

0.64

1.75

0.06

4.50

0.71 4.00

0.00 4.33

0.72 4.13

0.81 4.22

0.74 4.03

0.84 4.00

0.85 4.55

0.52 4.00

0.00 3.75

0.96 3.40

1.14 3.88

0.84

1.26

0.25

4.50

0.71 4.00

0.00 4.13

0.64 4.31

0.60 4.17

0.61 4.08

0.74 3.83

0.39 4.27

0.47 4.00

0.00 3.75

0.96 4.20

0.45 4.13

0.64

0.99

0.46

X

S.D.

X

S.D.

F Sig

0.63 3.92

X

S.D.

อื่นๆ
(N=8)

0.34 3.92

X

S.D.

นราธิวาส
(N=5)

0.70 3.88

X

S.D.

ยะลา
(N=4)

0.00 3.93

X

S.D.

ปตตานี
(N=1)

0.71 3.00

X

S.D.

สตูล
(N=11)

3.50

X

S.D.

ตรัง
(N=129)

S.D.

X

S.D.

นครศรี
ธรรมราช
(N=16)

X

X

S.D.

กระบี่
(N=15)

ภูมิลําเนา
พัทลุง
สงขลา
(N=39)
(N=23)

X

S.D.
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ตารางที่ 7 (ตอ)
เหตุจูงใจ
ในการเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี
9. การนํา
เทคโนโลยีการ
สื่อสารมาใชใน
การเรียนการสอน
10. การนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช
ในการบริการ
การศึกษา
11. การมีความ
พรอมในการจัด
สื่อการเรียนการ
สอน
12. สามารถเรียน
ไดในวันหยุด
เสาร-อาทิตย

ชุมพร
(N=2)

สุราษฎร
ธานี (N=2)

0.72 3.74

0.45 4.09

0.70 4.00

0.00 3.50

0.58 3.40

0.55 3.88

0.84

2.24

0.01

4.00

1.41 3.50

0.71 4.40

0.63 4.38

0.50 4.24

0.58 4.10

0.72 3.74

0.45 4.00

0.78 4.00

0.00 3.75

0.50 3.60

0.90 3.75

0.71

2.69

0.00

4.00

1.41 4.00

0.00 4.07

0.70 4.38

0.62 4.16

0.74 4.03

0.78 3.87

0.46 4.36

0.51 4.00

0.00 3.25

0.50 3.80

1.10 3.88

0.64

1.39

0.18

3.50

2.12 3.50

0.71 4.40

0.63 4.13

0.96 4.27

0.81 4.15

0.78 4.00

0.74 4.55

0.52 4.00

0.00 4.00

0.82 4.40

0.55 3.75

1.28

1.05

0.40

X

S.D.

X

S.D.

F Sig

0.64 4.18

X

S.D.

อื่นๆ
(N=8)

0.50 4.16

X

S.D.

นราธิวาส
(N=5)

0.78 4.38

X

S.D.

ยะลา
(N=4)

0.00 4.20

X

S.D.

ปตตานี
(N=1)

0.71 4.00

X

S.D.

สตูล
(N=11)

3.50

X

S.D.

ตรัง
(N=129)

S.D.

X

S.D.

นครศรี
ธรรมราช
(N=16)

X

X

S.D.

กระบี่
(N=15)

ภูมิลําเนา
พัทลุง
สงขลา
(N=39)
(N=23)

X

S.D.
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ตารางที่ 7 (ตอ)
เหตุจูงใจ
ในการเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี
13. อัตรา
คาลงทะเบียน
เรียนที่เหมาะสม

ภาพรวม

ชุมพร
(N=2)

สุราษฎร
ธานี (N=2)

X

S.D.

4.50

0.71 3.50

X

S.D.

กระบี่
(N=15)
X

0.71 3.87

S.D.

นครศรี
ธรรมราช
(N=16)
X

0.92 4.31

S.D.

ตรัง
(N=129)
X

0.70 4.12

S.D.

ภูมิลําเนา
พัทลุง
สงขลา
(N=39)
(N=23)
X

0.74 4.05

S.D.

X

0.72 4.13

S.D.

สตูล
(N=11)
X

0.63 4.18

S.D.

ปตตานี
(N=1)
X

0.60 4.00

S.D.

ยะลา
(N=4)
X

0.00 4.50

S.D.

นราธิวาส
(N=5)
X

0.58 4.00

S.D.

อื่นๆ
(N=8)
X

0.71 4.25

F Sig

S.D.
0.71

0.63

0.81

3.96 1.14 3.69 0.11 4.23 0.45 4.29 0.52 4.22 0.48 4.08 0.59 3.85 0.40 4.16 0.49 4.00 0.00 3.85 0.42 3.91 0.41 3.87 0.44 1.87 0.04

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาตรี พบวา เมื่อเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญา
ตรีจําแนกตามตัวแปรภูมิลําเนา ในภาพรวมกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีทมี่ ีภูมิลําเนาแตกตางกันมีเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
โดยกลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีเหตุจูงใจสูงที่สุด ( X = 4.29) รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนา
จังหวัดกระบี่ มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดตรัง มี
เหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดสตูล มีเหตุจูงใจที่มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดพัทลุง มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.08 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดปตตานี มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 กลุม
ตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดชุมพร มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 กลุม ตัวอยางที่มี
ภูมิลําเนาจังหวัดนราธิวาส มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนา
จังหวัดอื่นๆ ที่ไมใชพื้นที่ภาคใต มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 กลุมตัวอยางที่มี
ภูมิลําเนาจังหวัดสงขลาและยะลา มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.85 กลุมตัวอยางที่มี
ภูมิลําเนาจังหวัดสุราษฎรธานี มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ตามลําดับ และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีจําแนกตามตัว
แปรภูมิลําเนาที่แตกตางกันไดแก เปนมหาวิทยาลัยที่ใกลบาน ใกลที่ทํางาน มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอน และการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการการศึกษา
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอ
ของผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551 จําแนกตามตัวแปรสถานะประกอบ
อาชีพ ไมประกอบอาชีพ

เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี

สถานะประกอบอาชีพ
ไมประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ ไมประกอบ
(N=131) อาชีพ (N=124)

Sig

4.40
4.44

S.D.
0.61
0.66

4.25
4.40

S.D.
0.59 0.84 0.24
0.61 -0.60 0.36

4.27

0.64

4.18

0.57 -1.18 0.01

3.96

0.92

4.11

0.86 1.35 0.91

3.82

0.69

3.88

0.63 0.75 0.05

4.07

0.65

4.15

0.68 1.02 0.16

4.14
4.15

0.78
0.60

4.16
4.10

0.78 0.24 0.59
0.64 -0.62 0.86

4.08

0.63

4.11

0.69 0.35 0.14

X

1. เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
2. เปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาส
ทางการศึกษา
3. เปนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทาง
การศึกษา
4. เปนมหาวิทยาลัยที่ใกลบาน ใกลที่
ทํางาน
5. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
6. มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
7. มีหลักสูตรที่ตรงกับความตองการ
8. ความเปนสากลของการกําหนด
หลักสูตร
9. การนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช
ในการเรียนการสอน

T

X
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ตารางที่ 8 (ตอ)

เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี

สถานะประกอบอาชีพ
ไมประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ ไมประกอบ
(N=131) อาชีพ (N=124)

Sig

4.09

S.D.
0.65

4.19

S.D.
0.63 1.17 0.60

4.08

0.65

4.11

0.79 0.32 0.00

4.24

0.79

4.18

0.84 -0.58 0.95

4.20

0.71

4.02

0.73 -1.94 0.46

4.14

0.49

4.13

0.51 0.15 0.88

X

10. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการบริการการศึกษา
11. การมีความพรอมในการจัดสื่อการ
เรียนการสอน
12. สามารถเรียนไดในวันหยุดเสารอาทิตย
13. อัตราคาลงทะเบียนเรียนที่
เหมาะสม
ภาพรวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

T

X

จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาตรี พบวา เมื่อเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญา
ตรีจําแนกตามตัวแปรสถานะประกอบอาชีพ ไมประกอบอาชีพ ในภาพรวมกลุมตัวอยาง
ซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่มีสถานะประกอบอาชีพ ไมประกอบอาชีพ
แตกต างกั นมี เหตุ จู งใจในการเข าศึ กษาต อระดั บปริ ญญาตรี ไม แตกต างกั น อย างไม มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในรายขอพบวา เหตุจูงใจในการเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาตรีจําแนกตามตั วแปรสถานะประกอบอาชีพ ไม ประกอบอาชีพ ที่
แตกตางกันไดแก เปนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทางการศึกษา และการมีความพรอมใน
การจัดสื่อการเรียนการสอน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา
2551 ประชากรที่เปนเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปการศึกษา 2551 จํานวนทั้งสิ้น 988 คน ในการศึกษาไดศึกษาจากลุมตัวอยาง
จํานวน 255 คน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมีจํานวน 132 คน คิด
เปนรอยละ 51.8 เพศชายมีจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 48.2
เมื่อแยกตามตัวแปรอายุ พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี มีอายุระหวาง 19-24 ป มากที่สุด โดยมีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ
38.4 รองลงมาคือ อายุระหวาง 18 ปหรือต่ํากวา มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ
25.9 อายุระหวาง 25-30 ป มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 16.5 อายุระหวาง 31-36
ป มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 7.1 อายุระหวาง 37-42 ป มีจํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 5.9 อายุระหวาง 43-48 ป และอายุระหวาง 49-54 ป มีจํานวนเทากันคือ
8 คน คิดเปนรอยละ 3.1 ตามลําดับ และไมปรากฏกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครที่มีอายุ
ระหวาง 55-60 ป และอายุมากกวา 60 ป
เมื่อแยกตามตัวแปรสถานภาพสมรส พบวา กลุม ตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มากที่สุด โดยมีจาํ นวน 215 คน คิดเปน
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รอยละ 84.3 รองลงมาคือ สถานภาพสมรสแลว มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ
14.5 สถานภาพ สถานภาพหยาราง มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8 และ
สถานภาพหมาย มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ
เมื่อแยกตามตัวแปรศาสนา พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี มีการนับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด โดยมีจํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ
87.4 รองลงมาไดแก นับถือศาสนาอิสลาม มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 12.2
และนับถือศาสนาคริสต มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ
เมื่อแยกตามตัวแปรภูมิลําเนา พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี มีภูมิลําเนาจังหวัดตรัง มากที่สุด โดยมีจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ
50.6 รองลงมาคือ ภูมิลําเนาจังหวัดพัทลุง มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 15.3
ภูมิลําเนาจังหวัดสงขลา มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 9.0 ภูมิลําเนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.3 ภูมิลําเนาจังหวัดกระบี่ มี
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ภูมิลําเนาจังหวัดสตูล มีจํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 4.3 ภูมิลําเนาจังหวัดอื่นๆ ทีไ่ มใชพื้นที่ภาคใต มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ
3.1 ภูมลิ ําเนาจังหวัดนราธิวาส มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ภูมิลาํ เนาจังหวัด
ยะลา มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.6 ภูมิลาํ เนาจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร
ธานี จํานวนเทากันคือ 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8 และภูมิลําเนาจังหวัดปตตานี มี
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ และไมปรากฏกลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูสมัครที่มีภูมิลําเนาจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต
เมื่อแยกตามตัวแปรอาชีพในปจจุบัน พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรี เปนผูไมประกอบอาชีพ มากที่สุด โดยมีจํานวน 124 คน
คิดเปนรอยละ 48.6 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีจํานวน 32
คน คิดเปนรอยละ 12.5 ประกอบอาชีพขาราชการและพนักงานเอกชน/ลูกจางเอกชน
มีจํานวนเทากันคือ 27 คน คิดเปนรอยละ 10.6 ประกอบอาชีพทหาร/ตํารวจ มีจํานวน
7 คน คิดเปนรอยละ 2.7 ประกอบอาชีพลูกจางสวนราชการและเกษตรกรรม/ประมง
มีจํานวนเทากันคือ 8 คน คิดเปนรอยละ 3.1 ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ มีจํานวน
4 คน คิดเปนรอยละ 1.6 ประกอบอาชีพครู-อาจารย มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
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1.2 ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ และยัง
พบกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครที่ประกอบอาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ จํานวน 12 คน คิด
เปนรอยละ 4.7
เมื่อแยกตามตัวแปรรายไดจากอาชีพตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัคร
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี เปนผูไมมีรายได มากที่สุด โดยมีจํานวน 124 คน คิดเปน
รอยละ 48.6 รองลงมาคือ เปนผูมีรายไดจากอาชีพตอเดือน 5,001-10,000 บาท มีจํานวน
48 คน คิดเปนรอยละ 18.8 เปนผูมีรายไดจากอาชีพตอเดือน 5,000 บาทหรือนอยกวา
มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 12.9 เปนผูมีรายไดจากอาชีพตอเดือน 10,001-15,000
บาท มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 8.2 เปนผูมีรายไดจากอาชีพตอเดือนมากกวา
25,000 บาท มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.7 เปนผูมีรายไดจากอาชีพตอเดือน
15,001-20,000 บาท มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.5 และเปนผูมีรายไดจากอาชีพตอ
เดือน 20,001-25,000 บาท มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.1 ตามลําดับ
เมื่อแยกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัคร
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี สมัครโดยใชวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา มากทีส่ ุด
โดยมีจํานวน 104 คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาคือ ใชวฒ
ุ ิมัธยมศึกษาตอนตน/เทียบเทา
และมีคุณสมบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเขาศึกษาได มี
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 26.3 ใชวุฒิอนุปริญญา/เทียบเทา/ปวส. มีจํานวน 41 คน
คิดเปนรอยละ 16.1 ใชวุฒิปริญญาตรี มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 14.9 ใชวุฒิ
ปริญญาโท มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.2 และใชวุฒิประโยควิชาชีพ/เทียบเทา มี
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ และไมปรากฏกลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูสมัครที่ใชวุฒิ ป.กศ./ป.ป./พ.กศ. วุฒิ ป.กศ.สูง/พ.ม. และวุฒิประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
เมื่อแยกตามตัวแปรคะแนนเฉลี่ยสะสมตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร พบวา กลุม
ตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามวุฒิ
การศึกษาที่ใชสมัคร คะแนนตั้งแต 3.00 ขึ้นไป มากที่สุด โดยมีจํานวน 85 คน คิด
เปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือ คะแนนเฉลี่ย 2.50-2.99 มีจาํ นวน 72 คน คิดเปนรอย
ละ 28.2 คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.49 มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 23.1 คะแนนเฉลี่ย
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1.50-1.99 มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 10.6 คะแนนต่ํากวา 1.50 จํานวน 7 คน
คิดเปนรอยละ 2.7 ตามลําดับ และยังพบกลุมตัวอยางที่เปนผูสมัครที่ไมทราบคะแนน
เฉลี่ยสะสมตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.0
เมื่อแยกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาสูงสุดกอนเขาศึกษา พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มีวุฒิการศึกษาสูงสุดกอนเขาศึกษา วุฒิมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/เทียบเทา มากที่สุด โดยมีจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมาคือ
วุฒิมัธยมศึกษาตอนตน/เทียบเทา มีจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 22.4 วุฒิอนุปริญญา/
เทียบเทา/ปวส. มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 17.3 วุฒิปริญญาตรีจากสถานบันอื่น มี
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 9.0 วุฒิปริญญาโท มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.3
วุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.9 วุฒิ
ประโยควิชาชีพ/เทียบเทา มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ และไมปรากฏ
กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดกอนเขาศึกษา วุฒิ ป.กศ./ป.ป./พ.กศ.
วุฒิ ป.กศ.สูง/ป.ม./พ.ม. และวุฒิปริญญาเอก
2. ขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขาวสารการรับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2551 พบวา กลุม ตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2551 จาก
ญาติ/เพื่อน บอกมา มากที่สุด โดยมีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือ
ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครจากอินเทอรเน็ต มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 40.4
ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครจากปายประชาสัมพันธการรับสมัครตามสถานที่ตางๆ
มีจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 39.6 ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครจากวิทยุ มี
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 8.6 ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครจากโทรทัศน มี
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 7.8 ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครจากผูปกครอง มี
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.3 ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครจากการแนะแนว
การศึกษาของมหาวิทยาลัย มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ไดรับทราบขาวสาร
การรับสมัครจากหนังสือพิมพ มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.7 ไดรับทราบขาวสาร
การรับสมัครจากแผนพับมหาวิทยาลัย มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.1 ตามลําดับ
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และยังพบกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครที่รับทราบขาวรับสมัครจากแหลงอื่นๆ นอกจากนี้
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.0
เมื่อสอบถามถึงความชัดเจนของขอมูลการรับสมัคร พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี สวนใหญไดรับทราบขอมูลการรับสมัครที่มีความ
ชัดเจน โดยมีจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 92.9 และพบกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัคร
ที่ไดรับทราบขอมูลการรับสมัครไมชัดเจน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 7.1
จากนั้นไดสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครที่ไดรับขอมูลไมชัดเจน
พบวา
ไดใชวิธกี ารติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยโดยวิธีโทรศัพท
สอบถาม มากที่สุด โดยมีจํานวน 11 คน รองลงมาคือ เขามาสอบถามดวยตนเอง มี
จํานวน 6 คน และสอบถามผานเว็บไซท มีจํานวน 1 คน ตามลําดับ และพบวา
หลังจากไดติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมแลว ไดรับทราบขอมูลการรับสมัครที่มีความ
ชัดเจนทุกคน
3. ขอมูลเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551 พบวา
กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มีเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอมาก
ที่สุด คือ เปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาสทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =
4.42 และ S.D. = 0.63) รองลงมาคือ เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเปนมหาวิทยาลัย
ที่มีศักยภาพทางการศึกษา มีคาเทากันคือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.22 และ
S.D. = 0.64, 0.61 ตามลําดับ) สามารถเรียนไดในวันหยุดเสาร-อาทิตย มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.21 และ S.D. = 0.81) มีหลักสูตรที่ตรงกับความตองการ มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( X = 4.15 และ S.D. = 0.78) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริการการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.14 และ S.D. = 0.64) ความเปน
สากลของการกําหนดหลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.13 และ S.D. = 0.62)
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและอัตราคาลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม มีคา
เทากันคือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.11 และ S.D. = 0.66, 0.72 ตามลําดับ) การ
นําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอนและการมีความพรอมในการจัดสื่อ
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การเรียนการสอน มีคาเทากันคือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.10 และ S.D. =
0.66, 0.71 ตามลําดับ) เปนมหาวิทยาลัยที่ใกลบาน ใกลที่ทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( X = 4.04 และ S.D. = 0.89) และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยี
อยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.85 และ S.D. = 0.66) ตามลําดับ
นอกจากนั้นยังพบขอมูลเหตุจูงใจอื่นๆ ในการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มีเหตุจูงใจอื่นๆ ในการ
เขาศึกษาตอในเรื่องสามารถทํางานไดพรอมกับการศึกษา มากที่สุด รองลงมาคือ ไม
ตองเรียนทุกวัน รองลงมาคือ มีคณะที่ตองการศึกษา รองลงมาคือ ความมีชื่อเสียงใน
เรื่ อ งการศึ ก ษาด า นกฎหมาย และการเมื อ งการปกครอง ต อ งการนํ า ไปปฏิ บั ติ ง าน
ตองการเปดโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติมใหกับตัวเอง เพื่ออนาคตที่ดีกวาเดิม และ
ตองการปรับเงินเดือน รองลงมาคือ ตองการมีความรูสูงขึ้น รองลงมาคือ ความมั่นคง
ของคณะนิติศาสตรและความมั่นคงดานสถาบัน การเดินทางศึกษาเลาเรียนไมไกลและ
กรณีไมมีเวลาเรียนสามารถศึกษาความรูจากทางบานได ตองการเพิ่มศักยภาพและองค
ความรูใหกับตนเอง องคกรที่ทํางาน ตองการเพิ่มความรูและประสบการณ และเคยเปน
ศิษยเกาของสถาบันในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร อยากจบการศึกษา
ใหเร็วที่สุด ประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวแลวแตยังมีโอกาสไดเรียนอีกครั้ง
ใกลบานและตองการเรียนที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ และมีความชอบ
4. ขอมูลเกี่ยวกับความตองการใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
พบวา กลุม ตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมีความตองการใหเปด
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มากที่สดุ รองลงมาคือ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ สาขาฯ ตรัง
ยังไมเปดสอน) รองลงมาคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
รองลงมาคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา) รองลงมาคือ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา และหลักสูตรทีต่ รงกับความตองการของตลาด/สถานประกอบการ
5. ขอมูลการเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี พบวา
เมื่อเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีจําแนกตามตัวแปรเพศ ใน
ภาพรวมกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่มีเพศแตกตางกันมีเหตุ
จูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยกลุมตัวอยางเพศหญิงมีเหตุจูงใจสูงกวาเพศชายเล็กนอย ( X = 4.15 และ X =
4.13) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
จําแนกตามตัวแปรเพศที่แตกตางกันไดแก เปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาสทางการศึกษา และ
เปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
เมื่อเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีจําแนกตามตัวแปร
ภูมิลําเนา ในภาพรวมกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่มีภูมิลําเนา
แตกตางกันมีเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเหตุจูงใจสูง
ที่สุด ( X = 4.29) รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดกระบี่ มีเหตุจูงใจที่มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดตรัง มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.22 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดสตูล มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 กลุม
ตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดพัทลุง มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 กลุมตัวอยางที่มี
ภูมิลําเนาจังหวัดปตตานี มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนา
จังหวัดชุมพร มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัด
นราธิวาส มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดอื่นๆ ที่
ไมใชพื้นที่ภาคใต มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัด
สงขลาและยะลา มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.85 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดสุ
ราษฎรธานี มีเหตุจูงใจที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบวา เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีจําแนกตามตัวแปรภูมิลําเนาที่แตกตาง
กันไดแก เปนมหาวิทยาลัยที่ใกลบาน ใกลที่ทํางาน มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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การนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอน และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการบริการการศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีจําแนกตามตัวแปร
สถานะประกอบอาชีพ ไมประกอบอาชีพ ในภาพรวมกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาตรีที่มีสถานะประกอบอาชีพ ไมประกอบอาชีพ แตกตางกันมีเหตุจูงใจใน
การเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีไมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และเมื่อพิจารณาในรายขอพบวา เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีจําแนกตาม
ตัวแปรสถานะประกอบอาชีพ ไมประกอบอาชีพ ที่แตกตางกันไดแก เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ศักยภาพทางการศึกษา และการมีความพรอมในการจัดสื่อการเรียนการสอน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา
2551 มีขอคนพบที่ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขาวสารการรับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2551 พบวา กลุม ตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ไดรับทราบขาวสารการรับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2551 จาก
ญาติ/เพื่อน บอกมา มากที่สุด รองลงมาคือ อินเทอรเน็ต ปายประชาสัมพันธการรับ
สมัครตามสถานที่ตางๆ
วิทยุ โทรทัศน ผูปกครอง การแนะแนวการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ แผนพับมหาวิทยาลัย และแหลงอื่นๆ นอกจากนี้ ตามลําดับ
และเมื่อสอบถามถึงความชัดเจนของขอมูลการรับสมัคร พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี สวนใหญไดรับทราบขอมูลการรับสมัครที่มีความ
ชัดเจน คิดเปนรอยละ 92.9 และกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครที่ไดรับทราบขอมูลการรับ
สมัครไมชัดเจนหลังจากไดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ปรากฏวาไดรับขอมูลการรับสมัครที่
ชันเจนทุกคน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การประชาสัมพันธการรับสมัครเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ถือไดวาประสบความสําเร็จใน
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ระดับเปนที่นาพอใจ เพราะผูที่ไดรับทราบขอมูลสวนใหญรอยละ 92.9 ไดรับทราบขอมูล
ที่มีความชัดเจน
แตถึงอยางไรก็ตามควรพิจารณาถึงชองทางในการเขาถึงกลุมเปาหมาย
วาชองทางใดที่จะชวยสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และจะสงผล
ในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
2. ขอมูลเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551 พบวา
กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มีเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอมาก
ที่สุด คือ เปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาสทางการศึกษา เหตุจูงใจลําดับรองลงมาคือ เปน
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเปนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทางการศึกษา สวนเหตุจูงใจที่
นอยที่สุดคือ เปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง นอกจากนัน้
ยังพบขอมูลเหตุจูงใจอื่นๆ ที่เปนคําถามปลายเปด 3 อันดับตน คือ สามารถทํางานได
พรอมกับการศึกษา ไมตองเรียนทุกวัน และมีคณะที่ตองการศึกษา จากผลการวิจัยที่
พบวากลุมตัวอยางมีเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอมากที่สุด คือ เปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาส
ทางการศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องจากการใหโอกาสทางการศึกษาเปนนโยบายหลักของ
มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยมุงมั่นดําเนินงานมาโดยตลอด และที่สําคัญเปนนโยบายที่
เอื้อตอประชาชนที่แมจะมีรายไดนอยหรืออาศัยอยูในภูมิภาคที่หางไกล
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ
ขอเสนอแนะสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ควรมีการนําผลการวิจัยที่ไดรับมาพิจารณาถึงชองทางในการเขาถึง
กลุมเปาหมาย วาชองทางใดที่จะชวยสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และจะสงผลในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
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2. ควรพิจารณาประเด็นของเหตุจูงใจ เรงจัดการศึกษาโดยสงเสริมเหตุจูงใจที่
มากที่สุดใหเปนจุดแข็งที่ยั่งยืนของสถาบัน และปรับปรุงเหตุจูงใจที่นอยที่สุด ให
กลายเปนจุดแข็งในที่สุด พรอมทั้งคนหาเหตุจูงใจที่จะสงผลในการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเหตุจูงใจหรือปจจัยที่สงผลในการเขาศึกษาตอในประเด็นที่
ละเอียดมากขึ้น เจาะลึกเปนดานตางๆ ใหครอบคลุมหลายประเด็น
2. ควรมีการศึกษาเหตุจูงใจหรือปจจัยที่สงผลในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก เพื่อไดทราบขอคนพบที่สําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับ
นั้นๆ

ภาคผนวก
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551
แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร
ตอนที่ 2 การรับทราบขอมูลขาวสารการรับสมัคร
ตอนที่ 3 เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. อายุ
1. 18 ปหรือต่ํากวา
2. 19-24 ป
3. 25-30 ป
4. 31-36 ป
5. 37-42 ป
6. 43-48 ป
7. 49-54 ป
8. 55-60 ป
9. มากกวา 60 ป
3. สถานภาพสมรส
1. โสด
2. สมรส
3. หยาราง
4. หมาย
4. ศาสนา
1. พุทธ
2. อิสลาม
3. คริสต
4. อื่นๆ
5. ภูมิลําเนา
1. ชุมพร
2. ระนอง
3. สุราษฎรธานี
4. กระบี่

65

5. พังงา
6. ภูเก็ต
7. นครศรีธรรมราช
8. ตรัง
9. พัทลุง
10. สงขลา
11. สตูล
12. ปตตานี
13. ยะลา
14. นราธิวาส
15. จังหวัดอื่นๆ…………………………………………
6. อาชีพในปจจุบันของทาน
1. ไมประกอบอาชีพ
2. ขาราชการ
3. ลูกจางสวนราชการ
4. พนักงานของรัฐ
5. พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
6. พนักงาน/
ลูกจางเอกชน
7. ครู-อาจารย
8. ทหาร-ตํารวจ
9. เกษตรกรรม/ประมง
10. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
11. อุตสาหกรรม
12. อาชีพอื่นๆ
7. รายไดจากอาชีพตอเดือน (บาท/เดือน)
1. ไมมีรายได
2. 5,000 บาท หรือนอยกวา
3. 5,001-10,000 บาท
4. 10,001-15,000 บาท
5. 15,001-20,000 บาท
6. 20,001-25,000 บาท
7. มากกวา 25,000 บาท
8. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร
1. มัธยมศึกษาตอนตน/เทียบเทา และมีคุณสมบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยได
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
3. ประโยควิชาชีพ/เทียบเทา
4. ป.กศ./ป.ป./พ.กศ.
5. ป.กศ.สูง/พ.ม.
6. อนุปริญญา/เทียบเทา/ปวส.
7. ประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
8. ปริญญาตรี
9. ปริญญาโท
9. คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ไดรับตามวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร
1. ต่ํากวา 1.50
2. 1.50-1.99
3. 2.00-2.49
4. 2.50-2.99
5. ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
6. ไมทราบ
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10. วุฒิการศึกษาสูงสุดของทานกอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ไมจําเปนตองเปนวุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร)
1. มัธยมศึกษาตอนตน/เทียบเทา
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
3. ประโยควิชาชีพ/เทียบเทา
4. ป.กศ./ป.ป./พ.กศ.
5. ป.กศ.สูง/ป.ม./พ.ม.
6. อนุปริญญา/เทียบเทา/ปวส.
7. ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
8. ปริญญาตรีจากที่อื่น
9. ปริญญาโท
10. ปริญญาเอก
11. อื่นๆ
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ตอนที่ 2 การรับทราบขอมูลขาวสารการรับสมัคร
1. ทานทราบขอมูลขาวสารการรับสมัครของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จากแหลงขอมูลใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. การแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ปายประชาสัมพันธการรับสมัครตามสถานที่ตาง ๆ
3. แผนพับมหาวิทยาลัย
4. หนังสือพิมพ
5. วิทยุ
6. โทรทัศน
7. อินเทอรเน็ต
8. ผูปกครอง
9. ญาติ / เพื่อน บอกมา
10. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………
2. ทานคิดวาขอมูลขาวสารการรับสมัครที่ไดรับมีความชัดเจนหรือไม
1. ชัดเจน
2. ไมชัดเจน (ตอบขอ 3-4)
3. ในกรณีทที่ านคิดวาขอมูลขาวสารการรับสมัคร ไมชัดเจน ทานใชวิธกี ารติดตอ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กับมหาวิทยาลัย โดยวิธใี ด
1. โทรศัพทสอบถาม
2. เขามาสอบถามดวยตนเอง
3. สอบถามผานเว็บไซต
4. สอบถามจากญาติ / เพื่อน
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………
4. เมื่อทานไดขอมูลหลังการติดตอ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลที่ไดมีความชัดเจน
หรือไม
1. ชัดเจน
2. ไมชัดเจน
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ตอนที่ 3 เหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2551

หัวขอประเมิน

1. เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
2. เปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาส
ทางการศึกษา
3. เปนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ
ทางการศึกษา
4. เปนมหาวิทยาลัยที่ใกลบาน
ใกลที่ทํางาน
5. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
6. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7. มีหลักสูตรที่ตรงกับความตองการ
8. ความเปนสากลของการกําหนด
หลักสูตร
9. การนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชใน
การเรียนการเรียนการสอน
10. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การบริการการศึกษา
11. การมีความพรอมในการจัดสื่อการ
เรียนการสอน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง
(4)
(2)
(3)

นอย
ที่สุด
(1)
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หัวขอประเมิน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง
(4)
(2)
(3)

12. สามารถเรียนไดในวันหยุดเสารอาทิตย
13. อัตราคาลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม
เหตุจูงใจอื่นๆ ในการเลือกเขาศึกษาตอ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

นอย
ที่สุด
(1)
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ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ทานอยากใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
เปดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรใดเพิ่มเติม (ถามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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