
ปัจจยัทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจเลอืกสถาบนัอดุมศกึษาใหก้บับตุรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 
THE FACTORS AFFECTING THE DECISION MAKING REGARDING HIGHER EDUCATION 
FOR CHILDREN IN THE UPPER NORTHEASTERN REGION  
 

นีรนาท เสนาจันทร์1, ภัทรภร กินิพันธ์2, นงนุช ไชยผาสุข3, สัมฤทธ์ิ ศิริคะเณรัตน์4, ดากาญ์นดา อรัญมาลา5, มาลีรัตน์ สาผิว6 
Neeranart Senachan1, Patharaphorn Kiniphan2, Nongnuch Chaipasuk3, Samrith Sirikanerat4,  

Dakanda Arunmala5, Maleerat Saphio6  
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1-6 

North Eastern University1-6 
neeranart.see@neu.ac.th1 

 

บทค ัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจสภาพปัจจุบันของปัจจัยภูมิหลัง  ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ของผู้ปกครอง ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   2)  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
ยืนยันในการทดสอบสมมติฐานและพัฒนาองค์ประกอบท่ีมีนัยส าคัญ ผลวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของปัจจัยภูมิหลังของผู้ปกครอง พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์  ส่วนใหญ่ไม่รู้จักตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนในเร่ืองหลักสูตรท่ีเปิดสอน  2)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน  

ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยท่ีส าคัญมจี านวน 5 ปัจจัย ปัจจัยท้ัง 5 มีค่าเป็นบวก ได้แก่ 1) ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความ
สะดวก  (Factor loading = .889) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 79  2) ด้านคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต (Factor 
loading = .861) 3) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 74.1  ด้านนวตกรรมหลักสูตร (Factor loading = .806) โดยสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 64.9  4) ด้านอาจารย์ผู้สอน (Factor loading = .796) และ โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 63.3 และ 
5) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Factor loading = .789) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 62.3 และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันท่ีได้พัฒนาข้ึน มีความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ค่า chi-square = 259.662 P-
value = .067 CMIN/DF = 1.144  RMSEA = .019  RMR = .091 CFI = .998  GFI = .953 และ AGFI = .933 

 

ค  าส าค ัญ : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเอกชน, การตัดสินใจเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

Abstract 
The objectives of this research were:  1) to survey the current condition of the background factor of the parents, 

the channel to get the information in the upper northeastern. 2) to analyze the factors affecting the parents’ decision to 
choose the college for their children in northeastern region. The statistics used in this study were percentage, mean, 
standard deviation and confirmatory factor analysis to test the hypothesis and develop the component significantly. 
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The results found that 1) the current condition of the background factor of the parents most were female. The 
channel to get information from the university was from the website of the university. Most of them did not recognize 
the logo of the university. Most of parents focused on the private university according to their courses. 2) there were 5 
positive factors affecting the decision to choose the college for the children including 1) place, equipment and facilities 
(Factor loading = .889) the variance was 79%  2) the quality of the students and graduates (Factor loading = .861) the 
variance was 74.1%  3) the innovation courses (Factor loading = .806) the variance was 64.9% 4) the lecturers (Factor 
loading = .796) the variance was 63.3% and 5) the social responsibility (Factor loading = .789) the variance was 62.3%.  
The confirmatory factor analysis harmony with of element model and empirical data were chi -square = 259.662  
P-value = .067 CMIN/DF = 1.144 RMSEA = .019  RMR = .091 CFI = .998  GFI = .953 และ AGFI = .933 
Keywords: the private university image, the decision to study in private university, upper northeastern region  
 

บทน า 
รัฐบาลได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนหันมาใส่ใจในเร่ืองการศึกษาเพราะถือเป็นพื้นฐานแห่งความส าเร็จใน

ชีวิต  การปฏิรูปการศึกษาไทย ได้ด าเนินมากว่า 8 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต่างพยายามพัฒนาและด าเนินการปฏิรูป
การศึกษาไทยอย่างมาก ซ่ึงการจะพัฒนาการศึกษาไทยจะประสบความส าเร็จได้ในสภาพยุคท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนี้  จ าเป็นต้องมีการ
วางแผนและด าเนินการในเชิงรุกร่วมด้วยหมายความถึง การให้ความส าคัญกับการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางด้านการศึกษา  
เพื่อน ามาใช้ประกอบการจัดการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลง และใช้ประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตท่ีจะมาถึง
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  

(จิตติมา พัดโบก , 2555)  ท้ังนี้ประเทศไทยเรานั้นมีมหาวิทยาลัยอยู่มากมาย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไม่ ว่าจะเป็น
มหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชนรวมท้ังหมด จ านวน 171 สถาบัน โดยแบ่งเป็นภาคเหนือ จ านวน 31 สถาบัน  ภาคใต้ จ านวน 22 สถาบัน  
ภาคตะวันออก จ านวน 7 สถาบัน   ภาคกลาง จ านวน 79 สถาบัน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 32 สถาบัน (ส านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามค าแหง)  ซ่ึงหลักสูตรท่ีเปิดสอนของแต่ละสถาบันอาจมีความเหมือนหรือคล้ายกันเพื่อต้องการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการศึกษาตามมาในแต่ละสถาบันจะมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรับผู้เรียนเข้าศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแผนการรับ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสและทางเลือกให้แก่ผู้เรียนมากข้ึนเช่นกัน (ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน, 2558) 

ปัจจุบันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาข้ึนมากมายโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยภาคเอกชน ท า
ให้สภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมีอัตราท่ีสูงข้ึน  โดยหลักสูตรท่ีเปิดสอนของแต่ละสถาบันอาจมี
ความเหมือนหรือคล้ายกันเพื่อต้องการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการศึกษาท าให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
สถานศึกษาและการเปล่ียนแปลงของจ านวนผู้เรียนอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจ านวนประชากรส่งผลกระทบให้เหล่า
สถาบันการศึกษาต้องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นหลักสูตร การเรียน การสอน คุณภาพอาจารย์ การน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ การเพิ่มผลงานวิจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาสังคมและเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ และยังคงความเป็น
เอกลักษณ์ของตนไว้เพื่อสร้างช่ือเสียงและคุณภาพให้กับสถาบัน (นุชนารถ อินทโรจน์ และคณะ,2553) อนึ่ง การสร้างตราสินค้ามีผลต่อการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัย หากสถาบันใดมีตราสินค้าท่ีดี ประชาชนจะเกิดความไว้วางใจ ศรัทธา ยอมรับ การสร้างตราสินค้าในระดับ
มหาวิทยาลัยนั้นมีความส าคัญต่อปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคล โดยเฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย นั้นคือ ผู้ปกครอง 
ถ้าผู้ปกครองมีการรับรู้ตราสินค้าไปในทางบวกก็จะเป็นผลดีกับมหาวิทยาลัย แต่ในทางกลับกัน ถ้าผู้ปกครองมีการรับรู้ตราสินค้าในทางลบก็
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จะเกิดผลเสียกับองค์กรได้  (พรทิพย์  วรกิจโภคาทร, 2545: 37) การสร้างตราสินค้าท่ีดีจึงเป็นส่ิงท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างข้ึนได้ โดย
ใช้หลักการและวิธีการท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน
ในด้านธุรกิจ (commercial) ภาพลักษณ์ในด้านนี้ถือว่าเป็น การเพิ่มคุณค่า (value creation) ท่ีมีกับผลิตภัณฑ์ องค์กร หน่วยงาน สถาบัน
ซ่ึงเป็นผลประโยชน์เชิงจิตวิทยา ( psychological ) ท่ีอยู่ในตัวสินค้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในเชิงธุรกิจภาพลักษณ์เป็นเคร่ืองมือสร้างคุณค่าเพิ่ม 
(value creation ) เช่นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชนต่างเป็นสถาบันท่ีให้การศึกษา การอบรม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เท่ากัน 
แต่ความรู้สึกด้านจิตใจของผู้ปกครองและนักศึกษาแตกต่างกันอย่างชัดเจน (อภิชัจ  พุกสวัสด์ิ, 2556 : 36-38) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงเร่ืองของการประชาสัมพันธ์ท่ีจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการรับรู้ต่อตรา
สินค้าโดยผ่านมุมมองจากผู้ปกครองท่ีจะส่งผลท าให้มีการตัดสินใจในการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยศึกษาในเร่ืองช่องทางการรับ
ข้อมูลข่าวสาร  การรู้จักตราสินค้า  ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนตามทัศนะของผู้ปกครอง โดยผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถน ามาในการ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานและการสร้างแผนการตลาดส าหรับมหาวิทยาลัยเอกชน 
 

วัตถุประสงคใ์นการวจิัย 
1. เพื่อส ารวจสภาพปัจจุบันของปัจจัยภูมหิลัง  ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ของผู้ปกครอง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   

 

สมมติฐานของการวจิยั 
1. (H1) ปัจจัยด้านคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2. (H2) ปัจจัยด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับ

บุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
3. (H3) ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
4. (H4) ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
5. (H5) ปัจจัยด้านนวตกรรมหลักสูตรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

วิธ ีการด าเนนิงานวจิัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

ประชากร คือ ผู้ปกครองท่ีมีบุตรก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมตอนปลาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครอบคลุมพื้นท่ี 
12 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดอุดร จังหวัดหนองคาย  จังหวัดเลย  จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม  จังหวัดบึงกาฬ  หนองบัวล าภู   และจังหวัดร้อยเอ็ด 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองท่ีมีบุตรก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมตอนปลาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครอบคลุม
พื้นท่ี  12  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดอุดร จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัด
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สกลนคร  จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
ชัดเจนผู้วิจัยจึงใช้สูตร ของ W.G.cochran ได้ขนาดตัวอย่าง = 384.16 ตัวอย่าง 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองท้ังหมด 400 ราย ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและแบ่งเขตจังหวัดเป็น 12 จังหวัด และก าหนดโควต้าในการเก็บข้อมูลจังหวัดละ 34 ราย 

2. เคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) โดยแบ่งออกเป็น  
5 ระดับ ตามลิเคิรต์สเกล ซ่ึงแสดงถึงระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อค าถาม มี 5 ระดับ จากการทดสอบแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิเอลฟ่า 

(α) ไม่ต่ ากว่า 0.70 ข้ึนไปจึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีความน่าเช่ือถือซ่ึงหากอยู่ในระดับนี้ส่วนใหญ่จะพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างมี
นัยส าคัญ (สุวิมล ติรกานนท์,  2550) ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นของประเด็นค าถามของแบบสอบถาม พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง
แบบอัลฟา (Alpha-reliability Coefficient) ของแบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมท้ังฉบับเป็น 0.943  

3. การวิเคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช ้
3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ท าการวิเคราะห์เพื่ออธิบายหรือสรุปลักษณะของตัวอย่าง 
3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order  

Confirmatory Factor Analysis) เพื่อยืนยันความสอดคล้องผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และท าการวิเคราะห์หาค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  AMOS   

 

สร ุปผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจสภาพปัจจุบันของปัจจัยภูมิหลัง  ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ของผู้ปกครอง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน และ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  ได้ผลสรุปดังนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 1 ผลส ารวจสภาพปัจจุบันของปัจจัยภูมิหลัง  ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ของผู้ปกครอง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มี
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการเลือกเรียน
มหาวิทยาลัยเอกชนในเร่ืองหลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นปัจจัยส าคัญล าดับท่ี 1  รองลงมาได้แก่ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นปัจจัยส าคัญล าดับ
ท่ี 2    และระยะการเดินทาง เป็นปัจจัยส าคัญล าดับท่ี 3   

วัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 2 ผลวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 ในแต่ละปัจจัยของการพิจารณาทดสอบความกลมกลืนของโมเดลแบบข้อมูล
เชิงประจักษ์และประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบท่ีส าคัญของโมเดลพบว่า ค่าสถิติท่ีค านวณได้มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามตารางท่ี 1  
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ตารางที่  1   ค่าสถิติท่ีค านวณได้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ด ัชนีค วามกลมกลืน 

Evaluating the Data-Model Fit 
ค ่าที่แสดงค วาม

สอดค ล้อง 
ค ่าสถิต ิที่ได ้จากการวิเค ราะห์ข ้อม ูล 

1. p-value             .067 

2. CMIN/df            1.144 

3. RMSEA              .019 

4. GFI               .953 

5. AGFI               .933 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลานมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืน ดังนี้  ค่า chi-square (   ) มีค่าเท่ากับ 259.662 ค่า P-value (ค่า
ระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์) มีค่าเท่ากับ  .067  ค่าไคสแควร์ต่อค่าช้ันแห่งความเป็นอิสระ  (     )  หรือค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ มีค่า
เท่ากับ  1.144  ค่า RMSEA (ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน) มีค่าเท่ากับ .019  ค่า RMR = .091 ค่า 
CFI  (ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์) มีค่าเท่ากับ .998  ค่า GFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้อง) มีค่าเท่ากับ  .953 และ ค่า 
AGFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้องปรับแก้แล้ว) มีค่าเท่ากับ  .933 ต่างผ่านเกณฑ์การพิจารณาท่ีก าหนดไว้ สามารถสรุปได้ว่า โมเดลปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยแสดงได้ดังภาพท่ี  1 

 
 

ภาพที่  1  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2   
ของโมเดลการวัดปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน 

ที่มา: จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติข้ันสูง (AMOS) 



Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University   97 

Vol 13 NO 2  May - August  2019 

ตารางที ่2  แสดงผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

R2 
B S.E. Beta 

ด้านคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต(QUAL) 1.000  .861*** .741 
ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก(FACI) 1.082 .099 .889*** .790 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (RESP) 1.006 .093 .789*** .623 

ด้านอาจารย์ผู้สอน (TEAC) 1.170 .103 .796*** .633 
ด้านนวตกรรมหลักสูตร (INNO) .841 .083 .806*** .649 

***P < 0.001 

จากตารางท่ี  2  สามารถอธิบายแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดหลัก ได้แก่  1) ด้านคุณภาพของ

นักศึกษาและบัณฑิต 2) ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก 3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 4) ด้านอาจารย์ผู้สอน และ 5) 
ด้านนวตกรรมหลักสูตร น้ าหนักองค์ประกอบของตัวช้ีวัดท้ัง 5 มีค่าเป็นบวก โดยตัวช้ีวัดด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก 
(FACI) มีความส าคัญมากท่ีสุด (Factor loading = .889) มีความผันแปรร่วมกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับ
บุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร้อยละ 79.0 รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต(QUAL) (Factor 
loading = .861) มีความผันแปรร่วมกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ร้อยละ 74.1  ด้านนวตกรรมหลักสูตร (INNO)(Factor loading = .806) มีความผันแปรร่วมกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร้อยละ 64.9  ด้านอาจารย์ผู้สอน(TEAC)(Factor loading = .796) 
มีความผันแปรร่วมกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร้อยละ 
63.3  และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (RESP)(Factor loading = .789) มีความผันแปรร่วมกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร้อยละ 62.3  ตัวแปรทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < .001) 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจั ยท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาให้ กับบุตรหลาน ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สรุปได้ดังตาราง 
ตารางที ่3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ข้อ สมมติฐาน  ผลการทดสอบ 

1 คุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้ กับบุตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ยอมรับ 

2 ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตร

หลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ยอมรับ 

3 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบัน อุดมศึกษาให้ กับบุตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ยอมรับ 

4 ด้านอ าจาร ย์ ผู้ส อนมีผ ลต่อก ารตั ดสินใ จเลือ กสถ าบัน อุ ดมศึก ษาใ ห้ กับบุ ตรหล าน ในเข ตภา ค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ยอมรับ 

5 ด้านนวตกรรมหลักสูตรมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบัน อุดมศึกษาให้ กับบุตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ยอมรับ 
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อภิปรายผลการวจิัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีประเด็นส าคัญท่ีจะอภิปราย ดังนี้ 
สมมต ิฐานที่ 1 ปัจจัยด้านคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต (QUAL) มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมีผลต่อการการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน  ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ีส าคัญโดยเรียงล าดับความส าคัญ ประกอบไป
ด้วย นักศึกษาท่ีจบการศึกษาเป็นท่ียอมรับของสังคม  บัณฑิตท่ีจบการศึกษาเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน  นักศึกษา/บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ  นักศึกษา/บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม  และนักศึกษา/บัณฑิตมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซ่ึงตรง
กับแนวคิดทางจิตวิทยาของมาสโลว์ ท่ีว่าด้วยเร่ืองความต้องการของมนุษย์ท่ีมีความต้องการได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมภายนอกเป็น
แรงจูงใจให้เกิดความเช่ือมั่นในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ ส าหรับข้อค้นพบเร่ืองนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Holloway et 
al.(2008) ท่ีระบุว่า อาชีพท่ีดี มีหน้ามีตาทางสังคม มีความมุ่งมั่น มีมุมมองท่ีดีต่อโรงเรียน ต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนเพื่อประกอบ
อาชีพท่ีมุ่งหวัง ส่งผลในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ยังมีอีกหลายปัจจัยจากตัวของนักเรียนเองท่ี
มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัย เช่นด้านทัศนคติของนักเรียนเองท่ีมีต่อการให้คุณค่าของการศึกษา ทัศนคติต่อความมั่นคงและก้าวหน้า 
และทัศนคติต่อเกียรติยศ ช่ือเสียง ด้านการรับรู้ศักยภาพของตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และความเช่ือมั่นในตนเอง ซ่ึงนักเรียนมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะมีการต้ังเป้าหมายในการศึกษา ท าให้เกิดแรงบันดาลใจและพยายามหาวิธีท่ีจะไปถึงจุดหมาย มีความมุมานะเพื่อให้
ตนเองประสบความส าเร็จทางการศึกษา ดลฤดี สุวรรณศรี (2550) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yusof et al., (2012) พบว่า 
คุณลักษณะต่าง ๆ  เช่น ความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณภาพในการเรียนการสอนท่ีดี ความพร้อมของโปรแกรมวิชามี
ความส าคัญต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

สมมต ิฐานที่ 2 ปัจจัยด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตร
หลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนด้านสถานท่ี 
อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก (FACI) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ี
ส าคัญโดยเรียงล าดับความส าคัญ ประกอบไปด้วย มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย ค่าเทอม ค่าบ ารุงการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ชุมชน  มีห้องสมุดท่ีให้บริการค้นคว้าความรู้  มีสนามกีฬา/ศูนย์กีฬา ส าหรับออกก าลังกาย  มี ร้านจ าหน่ายอาหารไว้
บริการให้กับนักศึกษา  และอาคารสถานท่ีสวยงาม บรรยากาศดี ย่อมแสดงให้เห็นว่าปัจจัยภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นต้องเน้น
ในเร่ืองดังกล่าว ท้ังนี้ อาจเนื่องจากการมองว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนต้องมีส่ิงเหล่านี้  มีศักยภาพในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน เช่น จัดหาส่ือ ตาราต่าง ๆ  ในการเรียน จัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถรองรับในด้านการเรียนได้อย่าง
เพียงพอ มีห้องสมุดในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ  ซ่ึงถือได้ว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นส่ิงส าคัญ ถึงจะเป็นปัจจัยท่ีดึงดูดให้มี เนัก
ศึกษาต่างชาติให้ความส าคัญกับด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของค่าเทมอ ค่าบ ารุงมีความ
เหมาะสมกับหลักสูตร มีการผ่อนช าระค่าเรียน และมีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปวิณ พงษ์โอภาส 
และคณะ (2555) พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของนักเรียนมัธยมตอนปลาย 
จังหวัดลพบุรี คือ อาคารสถานท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน ปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ีส าหรับการเรียนการสอนท่ีดี
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และทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาอย่างท่ัวถึง ซ่ึงนักศึกษาได้รับความสะดวกสบายในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพราะ
ด้วยพื้นท่ีกว้างขวาง ประกอบด้วยอาคารเรียนและศูนย์วิจัยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยยังมีส่ิงอ านวยความสะดวกอีกมากมาย  นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับ ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ และคณะ พบว่า กลยุทธ์ด้านสถานท่ี ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อกลยุทธ์ด้านสถานท่ีมากท่ีสุดคือ ความ
สะดวกในการเดินทาง กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด ซ่ึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและการผ่อนช าระค่า
หน่วยกิตและกลยุทธ์ด้านราคา ซ่ึงมีปัจจัยส าคัญได้แก่ ค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิวิมล  แสน
เมือง.(2554) พบว่า ปัจจัยด้านอาคารสถานท่ีและส่งอ านวยความสะดวก มีความส าคัญต่อการเลือกมหาวิทยาลัยในระดับมาก หมายถึง 
นักเรียนให้ความส าคัญอย่างมากเก่ียวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ท้ังด้านช่ือเสียง คุณภาพ 

สมมต ิฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ผลจากการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยภาพรลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (RESP) มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ีส าคัญโดยเรียงล าดับความส าคัญ 
ประกอบไปด้วย  มหาวิทยาลัยสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคม  สถาบันการศึกษาสร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชนและสังคม  
มหาวิทยาลัยท าประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  และเป็นท่ีพึงพาทางวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ส าหรับข้อค้นพบเร่ืองนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ และยังสอดคล้องกับ เสาวภา เมืองแก่น และคณะ (2561) ท่ีพบว่าความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยเกิดจากการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศตามภารกิจหลักของการอุดมศึกษา ท้ังด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้าน
ทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สมมต ิฐานที่  4 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านอาจารย์ผู้สอน (TEAC)  มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ีส าคัญโดยเรียงล าดับความส าคัญ ประกอบไปด้วย  
อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  อาจารย์ผู้สอนมีจิตวิญญาณความเป็นครู  อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
สูง  และอาจารย์ผู้สอนมีอัธยาศัยและน่านับถือ ส าหรับข้อค้นพบเร่ืองนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ  สามดี (2553) ท่ีพบว่า ความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของครู และความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนของครู เป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนให้
บุตรหลาน ส่วนงานวิจัยของเกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ (2557) พบว่า การบริโภคสินค้าในยุคปัจจุบันผู้บริโภคจะพิจารณาคุณภาพสินค้า
เป็นหลัก  อัปสร  บุบผา (2555) พบว่า ปัจจัยทางด้านบุคคล ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดี และมี
คุณภาพ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากท่ีสุด และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กฤษณ์  บุตรเนียน  จุไร  โชคประสิทธ์ิ และอรสา  จรูญธรรม (2554) ท่ีพบว่า หนึ่งในปัจจัยท่ีส าคัญท่ีผู้ปกครองเลือก
สถานศึกษาคือ ครูดูแลนักเรียนด้วยความรักห่วงใยและเอาใจใส่เท่าเทียมกัน  

สมมต ิฐานที่ 5 ปัจจัยด้านนวตกรรมหลักสูตรมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านนวตกรรมหลักสูตร (INNO) มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน  ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ีส าคัญโดยเรียงล าดับความส าคัญ ประกอบไปด้วย มี
เครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันท่ีมีช่ือเสียง  มหาวิทยาลัยมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่  ใช้การจัดการสมัยใหม่ในการบริหารมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  และหลักสูตรมีความทันสมัย ปัจจุบันในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับประถมศึกษา



100   Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

Vol 13 NO 2  May - August  2019  

จนถึงระดับอุดมศึกษานั้น ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับเร่ืองหลักสูตรมากท่ีสุด โดยเห็นได้จากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดท าประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาน (TQF) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียน และจัดการศึกษาให้มี (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) โดยสอดคล้องกับ พลกฤษณ์  ไพรสานฑ์วณิชกุล 
(2552). พบว่า ด้านหลักสูตรท่ีเปิดสอน  ด้านคุณภาพบัณฑิต  และด้านช่ือเสียงของคณาจารย์ผู้สอน ซ่ึงเรียงล าดับตามคะแนนสูงสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านคุณภาพ

ของนักศึกษาและบัณฑิต  ปัจจัยด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก   ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   ปัจจัยด้าน
อาจารย์ผู้สอน และปัจจัยด้านนวตกรรมหลักสูตร  ซ่ึงปัจจัยเหล่าล้วนเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตร
หลาน  ดังนั้นถ้ามหาวิทยาลัยต้องการให้ผู้ปกครองเลือกสถาบันของตน สามารถด าเนินการได้โดยการส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมทางวิชาการในมหาวิทยาลัย เช่น การมีสาขาวิชาท่ีเปิดสอนหลากหลาย  การท่ีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดแรงงาน  เป็นมหาวิทยาลัยท าประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  เป็นท่ีพึงพาทางวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม  มีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  มีอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  และมีเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันท่ีมีช่ือเสียง   

2. ในการท าวิจัยคร้ังต่อไปควรจะมีการวิจัยเชิงส ารวจช่องทางการส่ือสารและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงผู้ปกครอง 
ท้ังนี้เพื่อทราบประสิทธิผลในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
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