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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถปุระสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยร์ังสิต) 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสติ) จ าแนกตาม
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสติ) 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ านวน 1,375 คน ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างจากนักศึกษาปัจจบุันจ านวน 310 คน จากการค านวณตามสูตร Yamane (1973) และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
น ามาวิเคราะห์ค่าสถิติได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และท าการ
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ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ t-test แบบความแปรปรวนทางเดียว (One way - ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจึงน าไปเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิีของ LSD และสถิติการถดทอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง
เมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ที่มีปัจจยัคุณลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ สาขาวชิาที่
นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ รวมถึงระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ต่อเดือนของผู้ปกครองของนักศึกษา ต่างกัน
ท าให้การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาต่างกัน และปจัจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย
ภูมลิ าเนา สถานศึกษาเดิม ชัน้ปทีี่นักศึกษาก าลงัศึกษาอยู่ รวมถึงอาชีพของผู้ปกครองของนักศึกษาที่ตา่งกัน
ท าให้การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา ไม่ต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษา ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยั ด้านหลักสูตรและคณุภาพการศึกษา และด้านเหตุผลส่วนตวัมี
ผลต่อการตัดตัดสนิใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา ส าหรับด้านพฒันาการเรียนรู้และลักษณะทางกายภาพ ไม่มี
ผลต่อการตัดสนิใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยร์ังสิต) 

ค าส าคัญ: ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
  
ABSTRACT  

The purpose of this study were; 1) To study the level of opinions of the students 
with a decision on studying in the undergraduate level at Faculty of Architecture and 
Planning, Thammasat University Rangsit Campus. 2) To study the decision on studying in 
the undergraduate level at Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 
Rangsit Campus Classified by personal characteristics. 3) To study the factors with a 
decision on studying in the undergraduate level at Faculty of Architecture and Planning, 
Thammasat University Rangsit Campus. 

The population data in this study were the students, who were studying at the 
bachelor degree level at Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, were 
used to describe samples of the current students from 1,375 persons to 310 persons. The 
calculation based on Yamane method (Yamane, 1973) and was simple random sampling 
method. The questionnaires were the tool for data collection, the statistical analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and test the hypothesis by using the 
one-way ANOVA t-test statistics. If the differences are found, then compare them in pairs 
by using LSD method and multiple regression statistics. 

The hypothesis test found that undergraduate has the personal characteristics 
factors to consist of gender, field of subject in studying, the level of the study and the 
average monthly income of students' parents. Theses made the decision to study further 
of students by a differently. Moreover, the personal characteristics factors was consisting of 
domicile, high school, the current class students; including the different parents' 
occupations which did not make much decisions to further education. For the image of the 
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university, the curriculum and the quality of the education, the personal reasons; which 
were affected to the decision to further education. For the development of learning and 
physical characteristics which had not been the result of the decision to study for 
undergraduate at Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University Rangsit 
Campus.  
 
Keywords: The factors with a decision, Faculty of Architecture and Planning, Thammasat 
University 
 
บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจบุัน Thanyawat  Ippoodom 
(2017) สภาพแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความเชื่อมโยงกันมากข้ึนระบบการศึกษาไทยจ าเป็นต้อง
ปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชน สังคม และตลาดแรงงานทั้งในปจัจุบัน และใน
อนาคตการศึกษาจึงควรจะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ
สอดคล้องกับสังคมในโลกแห่งอนาคต แม้ที่ผา่นมาประเทศไทยจะได้มีการปฏิรูปโครงสรา้งเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของการศึกษา แต่ก็ยังคงมีนักเรียนจ านวนมากที่ยังขาดทักษะพื้นฐานอยา่งไม่ควรจะเปน็ จากผลการ
ประเมินต่างๆ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ  หรืออตัราส่วนของเด็กไทยที่ไมไ่ด้รับการศึกษาในระดบั
มัธยมศึกษาค่อนข้างสงู บนีา กตุติพารามบิล (2562) จึงท าให้เยาวชนไทยจ านวนมากขาดทักษะในการ
ท างานในโลกแห่งความเปน็จริง แต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลยักลับมีที่นัง่ไว้รองรับนักศึกษาจ านวนมาก 
ภาวะการแบบนี้ท าให้มหาวิทยาลัยไทยต้องปรับตัวอยา่งมาก เพราะจ านวนนักศึกษาทีน่้อยลงท าให้บาง
สถาบนัต้องปิดบางโครงการหรือบางภาควชิาลงอย่างน่าเสียดาย เพราะจ านวนนักศึกษาขั้นต่ าไม่เพียงพอต่อ
หลักสูตร รวมถึงเร่ืองของคุณภาพการศึกษาที่ไมส่ามารถแข่งขันได้ในระดบัสากลและในแตล่ะปทีั่วโลกจะมี
ผู้เรียนออกเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศรวมกันกว่า 38 ล้านคน หากประเทศไทยไม่พฒันาด้าน
คุณภาพการศึกษาก็จะไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ซึ่งดจูากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกแล้ว
มหาวิทยาลยัของไทยยิ่งต้องค านึงถึงเรื่องนี้ที่ก าลงัจะเปน็ปัญหาในระยะยาว หากไม่ค านงึถึงสิ่งที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคต จะมบีางมหาวิทยาลัยที่จะต้องปิดตัวลง 

ข้อมูลย้อนหลังพบว่า Thanyawat  Ippoodom (2017) นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาโทในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องประเด็นเร่ือง “การตาย”  ของมหาวิทยาลัยไทยถกูหยิบยกมา
พูดถึงอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็พบว่ามีหลักสตูรเก่าๆ คณะเก่าแก่ หรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยดงัๆ ปิด
ตัวลงกันไปจนเกิดเป็นค าถามว่ามหาวิทยาลยัในประเทศไทยก าลังจะสญูพันธุ์หรือไม่นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี และระดับปริญญาโท ลดลงทุกปีแต่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกลับเพิ่มข้ึน ทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งมาจาก
การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยรัฐจ ากัดรับ จ านวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดจากอะไรเรื่องแรกเกิดจาก
สังคมผู้สูงอายุกล่าวคืออัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างตอ่เนื่องจ านวนที่นั่งเรียนมากกว่าจ านวน
นักศึกษาที่จะมาเรียน ช่องโหว่ของจ านวนดังกลา่วท าให้จ านวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับกับจ านวนเด็ก
ที่เข้าเรียนไม่สมดุลกนั เร่ืองที่สองคือ การเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศสามารถท าได้งา่ย สะดวก และ
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รวดเร็วมากข้ึน รวมถึงค่านิยมทีว่่า มีวุฒปิริญญา ยงัไงกไ็ม่ตกงานซึ่งอาจใชไ้ม่ได้อีกต่อไปในโลกอนาคตและ
ในสายตาของคนรุ่นใหม่ 

ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์รังสิต) ซึง่จะศึกษาเก่ียวกับความแตกต่าง และความสัมพนัธ์ของปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตน้ส าหรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดท าสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ์ในรูปแบบตา่ง ๆ ในการที่จะเปิดรับ
สมัครนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไปในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจบุัน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสติ) จ าแนกตามปัจจัยคุณลักษณะสว่นบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ทัง้สิน้จ านวน 1,375 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือกลุ่มนักศึกษาที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยก าหนดขนาดตัวอย่าง
จ านวน 310 คน จากการค านวณตามสูตรของ Yamane (1973) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple 
random sampling) 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ผู้วจิัยก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ ดงัต่อไปนี้ตัว
แปรอิสระ (independent variables) ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ ภูมิล าเนา ประเภทสถาบนัการศึกษาเดิม ชั้นปีและสาขาวชิาทีน่ักศึกษาก าลงัศึกษาอยู่ ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองของนักศึกษา และปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์รังสิต) ประกอบด้วย ดา้นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดา้นหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา ด้าน
พัฒนาการเรียนรู้และลักษณะทางกายภาพ และดา้นเหตุผลส่วนตัวของนักศึกษา ตัวแปรตาม (dependent 
variables) ได้แก่การตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์รังสิต) ที่มีเพศ ภูมิล าเนา ประเภทสถานศึกษาเดิม ชัน้ปี และสาขาวิชาทีน่ักศึกษาก าลงัศึกษาอยู่ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของผู้ปกครองของนักศึกษา ต่างกันท าให้การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษา คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) แตกต่าง
กัน 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสติ) ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 
หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้และลักษณะทางกายภาพ รวมถึงเหตุผลส่วนตัวของ
นักศึกษานา่จะสง่ผลต่อการการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผลการวิจยั ท าให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของนักศึกษาทีส่่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือก
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ีคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิต) ในดา้นภาพลักษณ์ค่านิยมของมหาวิทยาลัย ดา้นหลักสตูรและคุณภาพการศึกษา ดา้นการพัฒนาการ
เรียนรู้และลักษณะทางกายภาพ รวมถึงด้านเหตุผลสว่นตัวอื่น ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษา 

2. เพื่อน าผลที่ไดจ้ากการท าวิจยัมาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพฒันา ก าหนดนโยบายปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา และพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชน 
สังคม ตลาดแรงงานและรวมถึงการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษา 

3. เพื่อน าผลที่ไดจ้ากการท าวิจยัมาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแผนก าหนดนโยบาย เป้าหมายและ
แนวทางส าหรับการเปิดรบัสมัครนักศึกษา ในภาคการศึกษาต่อๆ ไป ในสภาวะที่มีการแข่งขันสงูมากใน
ปัจจุบนั 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 

Schiffman & Kanuk (1994: 659) อ้างอิงใน ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) กล่าวว่ากระบวนการ
ตัดสินใจคือกระบวนการในการเลือกจากทางเลือกที่มีตั้งแต่สองทางเลือกขึ้นไปโดยพิจารณาทั้งด้านจิตใจคือ
ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ท าให้
เกิดการซื้อหรือพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า ค่านิยมทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล 
2. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพทัศนคติที่

สะท้อนถึงความต้องการและการรับรู้ว่าสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย หรือข้อมูลที่ผู้ ผลิตสร้างการรับรู้ให้แก่
ผู้บริโภค 

3. การตัดสินใจ ได้แก่ การรับรู้ถึงความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่มีอยู่ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการ
ตัดสินใจ การหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
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ใจชนก ภาคอัต (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบนัที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อเพราะต้องการพัฒนาตัวเอง พัฒนาอาชีพพัฒนา
สถานภาพทางสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายและตัดสินใจศึกษาต่อด้วยเหตุผลอื่นๆ เมื่อศึกษาถึงปัจจยัด้านการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันพบวา่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าด้านการพฒันาคณาจารย์ ด้านการบริการ 
ด้านกายภาพของสถาบัน และดา้นการพฒันาคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับมากที่สุด ทัง้นีผ้ลการศึกษาท าให้น าไปสู่แนวทางในการพฒันาคุณภาพดา้นตา่งๆ ของ
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตลอดจนน าผลการศึกษาไปใช้ต่อยอดการสร้างผลงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวชิาการต่อไป 

ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ
นารี ของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือผลการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลตอ่การตั้งใจ
เลือกมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ ดา้นหลกัสูตรและ
เหตุผลส่วนบุคคลพบวา่ ปจัจัยดา้นภาพลักษณ์ ดา้นหลักสูตรและเหตุผลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  

อนุชา ลฬีหาพงศธร (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการเลือกเรียนสาขาวชิาการจัดการครัวและศิลปะ
การประกอบอาหารของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมบริการวิทยาลัยดุสิตธานี ผลการวิจัยปัจจัยในการเลือก
เรียนโดยรวมในแต่ละด้านพบวา่ปัจจัยในการเลือกเรียนอยู่ในระดับมากทุกดา้นคือ ด้านความสนใจใน
กิจกรรมการประกอบอาหาร ด้านศักยภาพในการเรียนรู้ ด้านเกียรติยศชื่อเสียงและความกา้วหน้า ด้าน
ค าแนะน าจากกลุ่มบุคคลอ้างอิง ด้านความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านคุณลักษณะของสถาบัน และ
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีเพศ ประเภทของสถานศึกษาเดิม อาชีพของผู้ปกครอง ต่างกัน
มีผลต่อการเลือกเรียนโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัและนกัศึกษาที่มีระดับชั้นปีการศึกษา รายได้ของ
ครอบครัวที่ต่างกันมีผลท าให้การเลือกเรียนโดยรวมแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาปจัจุบันในระดับปริญญาตรีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 1,375 คน 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาปัจจบุันในระดับปริญญาตรี
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรจ านวน 1,375 คน ตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยก าหนดคา่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้อยู่ที่ 0.05 หรือร้อยละ 5 ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนทั้งสิ้น 310 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นจากการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี จากการทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจัย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดบัปรญิญาตรี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยลัยธรรมศาสตร ์(ศูนย์รังสิต) ซึง่แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เปน็แบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (check list) คือส่วนที่เป็น
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ ภูมิล าเนา สถานศึกษาเดิมที่นักศึกษาส าเร็จ
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การศึกษา ชั้นปี สาขาวชิาทีน่ักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ และสถานภาพด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองของนักศึกษา ส่วนที่ 2 และสว่นที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยร์ังสิต) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดา้น
หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา ด้านพฒันาการเรียนรู้และลักษณะทางกายภาพ และดา้นเหตุผลส่วนตวัของ
นักศึกษา แบบสอบถามในส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับการตัดสนิใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา ได้แก่ ความรัก
ในงานสถาปัตยกรรม ความเห็นชอบของครอบครัวและผู้ปกครอง เพื่อนสนิทหรือรุ่นพี่ศึกษาอยู่ในคณะนี้ 
ความมีอิสระทางความคิดและการแสดงออก ความภูมิใจในสถาบัน ค่าครองชีพที่ไมสู่ง การลงทะเบียนเรียน
ข้ามคณะได้ ชื่อเสียงความรอบรูข้องคณาจารย์ หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน กระแสการยอมรับของผู้ประกอบการ 
และส่วนที่ 4  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปดิเก่ียวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) สร้างกรองแนวคิดในการวิจัยจาก
การศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ รวมถึงงานวิจยัที่เกี่ยวข้องจากต ารา เอกสาร และสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ 2) น ากรอบแนวคิดในการวิจัยมาศึกษาถึงตัวแปรอิสระประกอบด้วย คุณลักษณะส่วนบุคคล 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา และตัวแปรตามคือ การตัดสนิใจเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 3) จัดท าค านิยามศัพท์เพื่อให้ได้ความหมายที่ชดัเจนในตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามและสามารถวัดผลได้ 4) น านิยามศัพท์มาสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมและสัมพันธ์กับนยิาม
ศัพท์ทุกตัวแปร 5) สร้างแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ และแบบประมาณค่า 5 ระดบั คือมีผลต่อ
การตัดสินใจมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 6) น าแบบสอบถามน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และน าข้อเสนอแนะมาท าการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและใช้งานไดจ้ริง 7) น าแบบสอบถามที่ผา่นการปรับปรุงและแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบหาค่าความ
เชื่อมั่น (reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha)  8) จัดท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในระบบ google form ส าหรับน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามผา่นระบบ  google 
form  กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 ชุด เพื่อส่งให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสติ) โดยวิธีการสุ่มแบบ simple random 
sampling ผ่านไลน์กลุ่มของเลขานุการประจ าสาขาจ านวน 7 สาขาวชิา ซึ่งสมาชิกในแต่ละกลุม่สาขาวชิา
ประกอบด้วยนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละระดบัชัน้ โดยก าหนดจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามไว้
จ านวน 310 ชุด เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามตอบครบตามจ านวนระบบจะท าการปิดการตอบแบบสอบถามโดย
อัตโนมัติ แล้วจึงน าข้อมูลทีไ่ดไ้ปวิเคราะห์ค านวณผลโดยใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS โดยการหา
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความถี ่(frequency) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และท าการ
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ t-test แบบความแปรปรวนทางเดียว (One way-ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทยีบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดทอย
พหุคูณ (multiple regression) 
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ผลจากการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสติ) โดยภาพรวม
มีระดับความส าคัญอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเปน็รายขอ้พบว่าความรักในงานสถาปตัยกรรมให้
ความส าคัญในระดับมากที่สุด และความเห็นชอบของครอบครัวและผู้ปกครอง ความภูมิใจใน
สถาบนัการศึกษา ความเชื่อม่ันในความรอบรู้ของคณาจารย์ ร่วมถึงหลักสูตรที่ได้มาตรฐานส่งเสริมการมีงาน
ท าและกระแสการยอมรับของผู้ประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมาก ส าหรับการแนะน าจาก
เพือ่นๆ หรือรุ่นพี่ที่ศึกษาอยู่ในคณะความมีอิสระทางความคิดและการแสดงออก รวมถึงสามารถลงทะเบียน
เรียนข้ามคณะได้ในบางวิชาให้ความส าคัญในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จ าแนกตาม
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 

     2.1 นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่เพศ สาขาวิชาที่ก าลงัศกึษาอยู่ รวมถึงระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองของนักศึกษา ต่างกันท าให้การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาต่างกัน 

     2.2 นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีภูมิล าเนา สถานศึกษาเดิม ชั้นปีที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
รวมถึงอาชีพของผู้ปกครองของนักศึกษาที่ต่างกันท าให้การตัดสนิใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาไม่ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะหป์ัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีผล
ต่อการตัดสินใจ มีดังนี ้

     3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา ด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัด้านหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา และด้านเหตุผลส่วนตัว มีผลต่อการตัดตัดสนิใจเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษา 

     3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดา้น
พัฒนาการเรียนรู้และลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์
ได้ดังนี ้

1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญา
ตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสติ)โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ นักศึกษาในยุคปัจจบุันซึง่เป็นประชากรในยุคดิจิทัล มีความมั่นใจในตนเองสูง กล้าคิด
กล้าแสดงออกชอบที่จะเรียนรู้และลงมือท าในสิง่ที่ตนเองรักความรักในงานสถาปัตยกรรมจึงเปน็ปัจจัยหลัก
ในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาวี สุขปาน (2556) อ้างอิงในอนุชา 
ลีฬหาพงศธร (2561) พบวา่นักเรียนให้ความส าคัญกับความชอบและความถนัดส่วนตัวมากที่สดุและ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) อ้างอิงใน พรรณมล สุขะตะวิจติร (2558) 
เก่ียวกับกระบวนการตัดสนิใจซือ้ของผู้บริโภค ในอันที่จะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การตระหนักถึงความ
ต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
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2. ผลการศึกษาการตัดสนิใจเลอืกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ าแนกตามปัจจยัคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

     2.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันท าให้การตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษาต่อโดยรวมตา่งกันซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าในปัจจุบนัเพศหญิงและเพศชายมีความเท่าเทียมกนัมากกว่าในอดีตทัง้ในดา้นความคิดและการ
กระท า ส่งผลถึงการเลือกคณะเพื่อการศึกษาต่อส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกับความ
คิดเห็นของ เจริญ โสภา (2551) อ้างอิงใน ใจชนก ภาคอัต (2556) พบว่าแรงจูงใจในการศึกษาตอ่ของ
นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลดา้นเพศ ที่ต่างกันมผีลต่อแรงจูงใจในด้านสังคม ด้านสถาบนั ด้านการประกอบ
อาชีพและดา้นการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมตา่งกัน 

     2.2 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างกันท าให้การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อโดยรวมไม่ตา่งกันซึง่
ผู้วิจัยมีความเห็นวา่ในปัจจุบนัชอ่งทางการสือสารคมนาคมขนสง่ที่มีความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งสถานที่พัก
อาศัยที่มีให้เลือกในหลากหลายรูปแบบ ภูมิล าเนาที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาไม่ตา่งกันซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ สรัญญา  อินทชื่น (2558) พบว่าภูมิล าเนาทีต่่างกัน มีผล
ต่อปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาดา้นบุคคลแวดล้อม ด้านชื่อเสียงของวิทยาลัย ดา้นความคาดหวงัในการ
ประกอบอาชีพไม่แตกต่างกนั 

     2.3 นักศึกษาที่มีสถานศึกษาเดิมต่างกันท าให้การตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษาต่อโดยรวมไม่ต่างกัน
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีการแข่งขันกันสูง ทัง้ด้านการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา การแนะแนวสถานศกึษา เพื่อให้นักเรียนในสถาบันของตนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาชั้นน าไดไ้ม่
ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคดิเห็นของ อนุชา ลีฬหาพงศธร (2561) พบวา่ปัจจยัคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของนักศึกษาที่มีประเภทสถานศึกษาเดิมต่างกันมผีลต่อการเลอืกเรียนโดยรวมและรายด้านไมแ่ตกต่างกัน 

     2.4 นักศึกษาที่ระดับการศกึษาของผู้ปกครองต่างกันท าให้การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
โดยรวมต่างกนัซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่าความรู้ความสามารถบทบาทและสถานภาพทางสงัคมของครอบครัว
ของผู้ปกครองนักศึกษามีผลต่อการส่งเสริมสนบัสนุนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ Kotler and Armstrong (2001) อ้างอิงใน ณัชชา สวุรรณวงศ์ (2560) กล่าว
ว่ากลุ่มบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านสังคม บุคคลในครอบครัวถือว่ามี
ผลมากทีสุ่ดต่อทัศนคติ พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

     2.5 นักศึกษาที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกันท าให้การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
โดยรวมต่างกนัซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ของคณะฯ ทีค่่อนข้างสูงมี
ผลต่อการตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษาต่อที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกบัความคิดเห็นของ สุจิรา  สุขวัฒน์ (2551) 
อ้างอิงใน สรัญญา  อินทชืน่ (2558) พบวา่นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีรายได้ตา่งกันมีมลูเหตุจูงใจในการสมัคร
เรียนด้านการพฒันาตนเอง ด้านความมั่นคงในอาชพี ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านชื่อเสียงของ
สถาบนัและดา้นทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อแตกต่างกัน 

     2.6 นักศึกษาที่อาชีพของผูป้กครองต่างกันท าให้การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อโดยรวมไม่
ต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาชีพทุกอาชีพมีความสามารถในการสร้างรายได้ในหลากหลายชอ่งทางขึ้นอยู่
กับการบริหารจัดการ ความพรอ้ม และการส่งเสริมของแต่ละครอบครัวเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ สุจิรา  สุขวัฒน ์(2551) อ้างอิงใน สรัญญา  อินทชืน่ (2558) พบว่านักศึกษาที่ผูป้กครองมีอาชีพ
ต่างกันมีมูลเหตุจูงใจในการสมัครเรียนด้านการพัฒนาตนเองด้านความมั่นคงในอาชพี ด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน ด้านชื่อเสียงของสถาบนั และดา้นการประชาสัมพนัธ์ไม่แตกต่างกัน 
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     2.7 นักศึกษาทีช่ั้นปีที่ก าลงัศึกษาอยู่ต่างกันท าให้การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยรวมไม่
ต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาเป็นกระบวนการตัดสนิใจอันดับ
แรกในการก าหนดจุดมุ่งหมายของชีวิต เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นชั้นปีการศึกษาที่ต่างกันท า
ให้การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) 
อ้างอิงใน พรรษมล สุขะตะวิจิตร (2558) กระบวนการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค เป็นกระบวนการประเมิณผล
เก่ียวกับทางเลือก เพื่อน าไปสู่เปา้หมายให้ได้มากทีสุ่ด และยอมรับปัญหาและผลที่จะตามมา 

     2.8 นักศึกษาที่สาขาวชิาทีก่ าลังศึกษาอยู่ตา่งกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อโดยรวม
ต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าความชอบ ความถนัดและความตอ้งการในการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล
ต่างกันท าให้การเลือกเข้าศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชาตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ สุจิรา  
สุขวัฒน ์(2551) อ้างอิงใน สรัญญา  อินทชืน่ (2558) พบวา่นักศึกษาที่เลือกคณะต่างกันมีมลูเหตุจูงใจในการ
สมัครเรียนด้านการพฒันาตนเองด้านชื่อเสียงของสถาบันและดา้นการประชาสัมพนัธ์แตกต่างกนั 

3. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สามารถสรปุได้ดังนี้ 

     3.1 ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยผู้วิจัยมคีวามเห็นว่า
นักศึกษายังคงให้ความความส าคัญเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐที่เก่าแก่ ค่านิยมความเป็น
ธรรมศาสตร์ และแรงจูงใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในอดีต ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ยงัคงมี
ภาพลักษณ์ทีน่่าเชื่อถือเป็นที่ศรทัธาของคนในสงัคม ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Jefkins (1993a) อ้างอิงใน
ศศิวิมล แสนเมือง (2554) นักประชาสัมพันธช์าวอังกฤษได้อธิบายภาพลักษณ์ขององค์การไว้ว่าภาพลักษณ์
ขององค์การหรือหน่วยงาน หมายถึงภาพขององค์การซึ่งรวมทกุสิ่งอย่างเก่ียวกับองค์การที่ประชาชนรู้จัก
เข้าใจและได้มีประสบการณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การนั้นๆ สว่นหนึ่งกระท าได้โดยอาศัยการ
น าเสนออัตลักษณ์ขององค์การ ซึ่งปรากฏแก่สายตาคนทัว่ไปไดง้่าย 

     3.2 ปัจจัยด้านหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา มผีลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(ศูนย์รังสิต) โดยผูว้ิจัยมีความเห็นว่าหลักสูตรที่เปดิสอนในปัจจบุันมีให้เลือกหลากหลาย มีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก มีความทนัสมัยส่งเสริมทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน รวมถึงความเชื่อมั่นในชื่อเสียง คุณวฒุิ ประสบการณส์ิ่งประดษิฐ์
ของคณาจารย์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ใจชนก ภาคอัต (2556 : 122) 
กล่าวว่านักศึกษาให้ความส าคัญกับเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ได้มี
การพัฒนาหลักสูตรทั้งเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณธิานวสิัยทัศน์
พันธกิจและความพร้อมของสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางดา้นวชิาการและวชิาชพี 

     3.3 ปัจจัยด้านพัฒนาการเรียนรู้และลักษณะทางกายภาพ  มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศุนย์รังสิต) โดยผูว้ิจัยมีความเห็นว่า การพฒันาการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประสิทธภิาพในการ
ท างาน การพฒันาธุรกิจของตนและครอบครัวได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ใจชนก 
ภาคอัต (2556) กล่าววา่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนสถาบันควรจัดบริการ
ด้านกายภาพอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน และ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของซาร์คาร์พอลัส (Psacharopoulos, 1987:34 อ้างถึงใน สุริยะ เจียมประชา
นรากร 2546:75 และ กนกวรรณ ตัณฑสิทธิ์ 2559) กล่าวถึงทฤษฎีทุนมนุษยโ์ดยมีแนวคิดพื้นฐานวา่
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การศึกษาจะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตและรายไดจ้ากการท างานเพิ่มสูงขึน้แต่ขณะเดียวกันกต็้องมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นดังนั้นการลงทนุในการศึกษาจึงเป็นวิธีหนึง่ในการลงทุนในทุนมนุษย์ 

     3.4 ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษาต่อของ นักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสติ)โดยผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ความชอบในงานสถาปัตยกรรม ความรู้สึกภูมิใจในตัวเองหากส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัแห่งนี้ และแรงจงูใจจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแนะน าหลังสตูรในรูปแบบตา่ง ๆ 
รวมถึงการสนับสนนุของบุคคลในครอบครัวส าหรับการต่อยอดธุรกิจ มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษา สอดคล้องกับแนวความคิดของ ณัชชา  สุวรรณวงศ์ (2560 : 44) พบวา่เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมี
การเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของนักเรียน
นักศึกษาได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะนกัเรียนนักศึกษาแต่ละคนต่างก็มคีวามต้องการที่จะศึกษาในหลักสูตรที่
แตกต่างกันออกไป 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มขี้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับข้อมูลพื้นฐาน
ในการวางแผนก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษา
ต่อ ๆ ไปไดด้ังนี ้
 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

จากการศึกษาวิจัย ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยร์ังสิต) แสดง
ให้เห็นว่า 

1. นักศึกษาในระดับปริญญาตรทีี่มีปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านภูมิล าเนา ด้านประเภท
สถานศึกษาเดิมของนักศึกษา ดา้นอาชีพผูป้กครองของนักศึกษา ชั้นปีทีน่ักศึกษาก าลงัศึกษาอยู่ต่างกัน ท าให้
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อโดยรวมไม่ต่างกนั 

2. นักศึกษา ที่มีปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ ด้านการศึกษาของผู้ปกครอง ด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง ด้านสาขาวิชาที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ต่างกนั ท าให้การตัดสนิใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาโดยรวมตา่งกัน 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารคณะจึงควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยดา้นการศึกษา ดา้นรายได้เฉลี่ยตอ่
เดือนของผู้ปกครองของนักศึกษา ด้านเพศ ด้านสาขาวิชาที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่มากกว่าปัจจยัด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล  ด้านภูมิล าเนา ด้านประเภทสถานศึกษาเดิมของนักศึกษา ด้านอาชีพผูป้กครองของ
นักศึกษา และชั้นปีที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ ซึ่งมผีลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาโดยการ
น าเสนอหรือการจัดท าแผนส าหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตา่ง ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่มี
คุณลักษณะดังกลา่ว 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
 จากการศึกษาวิจัย ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ดังต่อไปนี ้

1. ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัดสนิใจเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษา ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ยังคงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษา
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ต่อของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผูบ้ริหารยังคงต้องให้ความส าคัญต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่า
จะเป็นการรักษา สืบทอดวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเภณีเก่า ๆ ที่เคยมีมาการแสดงออกทางความคิด
ของกิจกรรมทางการเมืองในทางสร้างสรรค์ ให้คงไว้เพื่อที่จะสามารถน าไปเปน็จุดขายส าหรับการจัดท าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ได้ในสถานการณ์ที่มีการเข่งขันทางธุรกิจด้านสถานศึกษาที่สูงมากในขณะนี้ 

2. ด้านหลักสูตรและคุณภาพการศึกษาจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่านักศึกษายงัคงให้ความส าคัญ
ต่อปัจจัยด้านหลักสูตรและคุณภาพการศึกษาที่สง่ผลต่อตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ผูบ้ริหารยังคงต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและรักษามาตราฐานของหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้นทั้งด้านความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจในการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อ
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในภาคธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาดา้นการวิจัย และ
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านเหตุผลส่วนตัวจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษายงัคงให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
เหตุผลส่วนตัวที่ส่งผลต่อตัดสนิใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผูบ้ริหารยังคงต้องให้
ความส าคัญต่อปัจจัยดา้นเหตุผลส่วนตวัของนักศึกษา ทั้งในแงข่องความคิดเห็นของผู้ปกครอง ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมส าหรับศิษย์เก่าซึ่งเป็นการโฆษณาอีกช่องทางหนึ่ง หรือแม้กระทั่งการให้ความส าคญัต่อนักศึกษา
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจบุันซึ่งเปน็รุ่นพี่ของนักศึกษาที่ก าลังหาสถานศึกษาใหม่อยู่ หรือการจัดท าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ให้หลากหลายรปูแบบ ในหลาย ๆ ช่องทาง ซึ่งมีความส าคัญมากในสภาวะที่มกีารแข่งขันกัน
สูงมากในปัจจุบนั 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรจัดท าการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาในทุกสาขาวชิาทัง้ 7 สาขาวิชาโดย
สอบถามถึงปัจจยัที่ส าคัญที่มีผลท าให้นักศึกษาตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาเพื่อน าผลที่ได้มาเป็น
แนวทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป 

2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการก าหนดตัวแปรที่จะน ามาศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดและมีความ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งตวัแปรด้านความมุ่งหมายทางการศึกษาต่อตัวแปรด้านการบริหารจัดการภายในคณะ
ตัวแปรด้านอิทธพิลการชักจงูจากบุคคลและสื่อการประชาสัมพนัธ์ต่างๆตัวแปรดา้นบทบาทหรือสถาบันและ
ตัวแปรด้านอาจารย์ผูส้อนเปน็ตน้ 

3. ควรท าการศึกษาวจิัยเกี่ยวกับสถานประกอบการทีน่ักศึกษาเคยฝึกงาน หรือปฏิบัติงานอยู่ และ
สิตเก่าที่ส าเร็จการศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(ศูนย์
รังสิต)  

4. ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการวิจัยเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน
ในหลักสูตรสาขาวชิา ว่ามีความสัมพันธ์กับความต้องการของผูป้ระกอบการและในตลาดแรงงานหรือไม่
อย่างไร 
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