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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจสภาพปัจจุบันของปัจจัยภูมิหลัง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ของผู้ปกครอง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) เพื่ อวิ เคราะห์ ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกสถาบั นอุ ดมศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง
ยืนยันในการทดสอบสมมติฐานและพัฒนาองค์ประกอบที่มีนัยสาคัญ ผลวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของปัจจัยภูมิหลังของผู้ปกครอง พบว่ า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ไม่รู้จักตราสั ญลั กษณ์ ของมหาวิ ทยาลั ย
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนในเรื่องหลักสูตรที่เปิดสอน 2) ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อก
สถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน
ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่สาคัญมีจานวน 5 ปัจจัย ปัจจัยทั้ง 5 มีค่าเป็นบวก ได้แก่ 1) ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ งอ านวยความ
สะดวก (Factor loading = .889) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 79 2) ด้ านคุ ณภาพของนั กศึ กษาและบั ณฑิ ต (Factor
loading = .861) 3) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 74.1 ด้านนวตกรรมหลักสูตร (Factor loading = .806) โดยสามารถอธิ บาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 64.9 4) ด้านอาจารย์ผู้สอน (Factor loading = .796) และ โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้ อยละ 63.3 และ
5) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Factor loading = .789) โดยสามารถอธิ บายความแปรปรวนได้ ร้ อยละ 62.3 และผลการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ได้พัฒนาขึ้น มีความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจั กษ์ คื อ ค่ า chi-square = 259.662 Pvalue = .067 CMIN/DF = 1.144 RMSEA = .019 RMR = .091 CFI = .998 GFI = .953 และ AGFI = .933

ค าสาคัญ : 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
รัฐบาลได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องการศึกษาเพราะถื อเป็ นพื้ นฐานแห่ งความส าเร็ จใน
ชีวิต การปฏิรูปการศึกษาไทย ได้ดาเนินมากว่า 8 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องต่ างพยายามพั ฒนาและดาเนิ นการปฏิ รู ป
การศึกษาไทยอย่างมาก ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาไทยจะประสบความสาเร็จได้ในสภาพยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วนี้ จ าเป็ นต้ องมี การ
วางแผนและดาเนินการในเชิ งรุ กร่ วมด้ วยหมายความถึ ง การให้ ความส าคั ญกั บการคาดการณ์ แนวโน้ มอนาคตทางด้ านการศึ กษา
เพื่อนามาใช้ประกอบการจัดการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง และใช้ ประโยชน์ สู งสุ ดจากแนวโน้ มอนาคตที่ จะมาถึ ง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
(จิตติมา พัดโบก , 2555) ทั้งนี้ประเทศไทยเรานั้นมีมหาวิ ทยาลั ยอยู่ มากมาย ซึ่ งมหาวิ ทยาลั ยในประเทศไทยไม่ ว่ าจะเป็ น
มหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งหมด จานวน 171 สถาบัน โดยแบ่งเป็นภาคเหนือ จานวน 31 สถาบัน ภาคใต้ จ านวน 22 สถาบั น
ภาคตะวันออก จานวน 7 สถาบัน ภาคกลาง จานวน 79 สถาบัน และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จ านวน 32 สถาบั น (ส านั กหอสมุ ดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง) ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนของแต่ละสถาบันอาจมีความเหมือนหรือคล้ายกันเพื่อต้องการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการศึกษาตามมาในแต่ละสถาบันจะมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่ อรั บผู้ เรี ยนเข้ าศึ กษาให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายและแผนการรับ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสและทางเลือกให้แก่ผู้เรียนมากขึ้นเช่นกัน (ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน, 2558)
ปัจจุบันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นมากมายโดยเฉพาะมหาวิ ทยาลั ยภาคเอกชน ท า
ให้สภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมีอัตราที่สูงขึ้น โดยหลักสูตรที่เปิดสอนของแต่ ละสถาบั นอาจมี
ความเหมือนหรือคล้ายกันเพื่อต้องการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการศึ กษาท าให้ เกิ ดการขยายตั วอย่ างรวดเร็ วของ
สถานศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้เรียนอันเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างจ านวนประชากรส่ งผลกระทบให้ เหล่ า
สถาบันการศึกษาต้องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นหลั กสู ตร การเรี ยน การสอน คุ ณภาพอาจารย์ การน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ การเพิ่มผลงานวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และยั งคงความเป็ น
เอกลักษณ์ของตนไว้เพื่อสร้างชื่อเสียงและคุณภาพให้กับสถาบัน (นุชนารถ อินทโรจน์ และคณะ,2553) อนึ่ง การสร้ างตราสิ นค้ ามี ผลต่ อการ
ดาเนินงานมหาวิทยาลัย หากสถาบันใดมีตราสินค้าที่ ดี ประชาชนจะเกิ ดความไว้ วางใจ ศรั ทธา ยอมรั บ การสร้ างตราสิ นค้ าในระดั บ
มหาวิทยาลัยนั้นมีความสาคัญต่อปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและมหาวิทยาลั ย นั้ นคื อ ผู้ ปกครอง
ถ้าผู้ปกครองมีการรับรู้ตราสินค้าไปในทางบวกก็จะเป็นผลดีกับมหาวิทยาลัย แต่ในทางกลับกัน ถ้าผู้ปกครองมีการรั บรู้ ตราสิ นค้ าในทางลบก็
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จะเกิดผลเสียกับองค์กรได้ (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2545: 37) การสร้างตราสินค้าที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้ างขึ้ นได้ โดย
ใช้หลักการและวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและมี คุ ณภาพเพิ่ มมากขึ้ น
ในด้านธุรกิจ (commercial) ภาพลักษณ์ในด้านนี้ถือว่าเป็น การเพิ่มคุณค่า (value creation) ที่มีกับผลิตภัณฑ์ องค์ กร หน่ วยงาน สถาบั น
ซึ่งเป็นผลประโยชน์เชิงจิตวิทยา ( psychological ) ที่อยู่ในตัวสินค้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในเชิงธุรกิจภาพลักษณ์เป็นเครื่ องมื อสร้ างคุ ณค่ าเพิ่ ม
(value creation ) เช่นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชนต่างเป็นสถาบันที่ให้การศึกษา การอบรม ฝึกประสบการณ์ วิ ชาชี พได้ เท่ ากั น
แต่ความรู้สึกด้านจิตใจของผู้ปกครองและนักศึ กษาแตกต่างกันอย่างชั ดเจน (อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2556 : 36-38)
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ที่ จะส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ และการรั บรู้ ต่อตรา
สินค้าโดยผ่านมุมมองจากผู้ปกครองที่จะส่งผลทาให้มีการตัดสินใจในการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยศึกษาในเรื่ องช่ องทางการรั บ
ข้อมูลข่าวสาร การรู้จักตราสินค้า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนตามทัศนะของผู้ปกครอง โดยผลการศึกษาครั้ งนี้ สามารถน ามาในการ
พัฒนารูปแบบการดาเนินงานและการสร้างแผนการตลาดส าหรับมหาวิทยาลัยเอกชน

วัตถุประสงค์ในการวิจ ัย
1. เพื่อสารวจสภาพปัจจุบันของปัจจัยภูมหิ ลัง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ของผู้ปกครอง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. เพือ่ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุ ดมศึกษาให้กับบุ ตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สมมติฐานของการวิจยั
1. (H1) ปัจจัยด้านคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. (H2) ปัจจัยด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกมีผลต่อการตัดสินใจเลื อ กสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาให้ กั บ
บุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
3. (H3) ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. (H4) ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาให้ กั บ บุ ตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5. (H5) ปัจจัยด้านนวตกรรมหลักสูตรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วิธ ีก ารดาเนินงานวิจ ัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมตอนปลาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบน ครอบคลุ มพื้ นที่
12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จั งหวั ดอุ ดร จั งหวั ดหนองคาย จั งหวั ดเลย จั งหวั ดสกลนคร
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ หนองบัวลาภู และจังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมตอนปลาย ในเขตภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ครอบคลุ ม
พื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ จั งหวั ดอุ ดร จั งหวั ดหนองคาย จั งหวั ดเลย จั งหวั ด
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สกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดร้อยเอ็ ด โดยที่ ไม่ ทราบจ านวนประชากรที่
ชัดเจนผู้วิจัยจึงใช้สูตร ของ W.G.cochran ได้ขนาดตัวอย่าง = 384.16 ตัวอย่าง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการรวบรวมข้ อมู ลจากผู้ ปกครองทั้ งหมด 400 ราย ใช้ การสุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยก าหนดกลุ่ ม
ตัวอย่างในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและแบ่งเขตจังหวัดเป็น 12 จังหวัด และกาหนดโควต้าในการเก็บข้อมูลจังหวัดละ 34 ราย
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช ้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยแบ่ งออกเป็ น
5 ระดับ ตามลิเคิรต์สเกล ซึ่งแสดงถึงระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อคาถาม มี 5 ระดับ จากการทดสอบแบบสอบถามมี ค่าสั มประสิ ทธิ์ เอลฟ่ า
(α) ไม่ต่ากว่า 0.70 ขึ้นไปจึงเป็นแบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งหากอยู่ในระดับนี้ส่วนใหญ่จะพบความสัมพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรอย่ างมี
นัยสาคัญ (สุวิมล ติรกานนท์, 2550) ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของประเด็นคาถามของแบบสอบถาม พบว่า ได้ค่าสั มประสิ ทธิ์ ความเที่ ยง
แบบอัลฟา (Alpha-reliability Coefficient) ของแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบั นอุ ดมศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลาน ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมทั้งฉบับเป็น 0.943
3. การวิเคราะห์ข ้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช ้
3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทาการวิเคราะห์เพื่ออธิบายหรือสรุปลักษณะของตัวอย่าง
3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order
Confirmatory Factor Analysis) เพื่อยืนยันความสอดคล้องผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจตามทฤษฎีกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ และทาการวิเคราะห์หาค่าน้าหนักความสาคัญของปัจจัยโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AMOS

สรุปผลการวิจ ัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจสภาพปัจจุบันของปัจจัยภูมิหลัง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ของผู้ปกครอง ในเขตภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน และ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตั ดสิ นใจเลื อกสถาบั นอุ ดมศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลาน ในเขตภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน ได้ผลสรุปดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 ผลสารวจสภาพปัจจุบันของปัจจัยภูมิหลัง ช่องทางการรับข้ อมู ลข่ าวสาร ของผู้ ปกครอง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ส่ วนใหญ่ มี
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิ ทยาลั ย ผู้ ปกครองส่ วนใหญ่ ให้ ความส าคั ญในการเลื อกเรี ยน
มหาวิทยาลัยเอกชนในเรื่องหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นปัจจัยสาคัญลาดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ค่าใช้จ่ายตลอดหลั กสู ตรเป็ นปั จจั ยส าคั ญล าดั บ
ที่ 2 และระยะการเดินทาง เป็นปัจจัยสาคัญลาดับที่ 3
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 ผลวิ เคราะห์ ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกสถาบั นการศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ในแต่ละปัจจัยของการพิจารณาทดสอบความกลมกลื นของโมเดลแบบข้ อมู ล
เชิงประจักษ์และประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบที่สาคั ญของโมเดลพบว่ า ค่ าสถิ ติที่ คานวณได้ มี ความสอดคล้ องกั บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าสถิติที่คานวณได้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัช นีค วามกลมกลืน
ค ่าที่แสดงค วาม
ค ่าสถิต ิท ี่ไ ด้จากการวิเ ค ราะห์ข ้อมูล
Evaluating the Data-Model Fit
สอดค ล้อง
.067
1. p-value
1.144
2. CMIN/df
.019
3. RMSEA
.953
4. GFI
.933
5. AGFI
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบั นอุ ดมศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลานมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืน ดังนี้ ค่า chi-square ( ) มีค่าเท่ากับ 259.662 ค่ า P-value (ค่ า
ระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์) มีค่าเท่ากับ .067 ค่าไคสแควร์ต่อค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (
) หรือค่าไคสแควร์ สั มพั ทธ์ มี ค่า
เท่ากับ 1.144 ค่า RMSEA (ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน) มีค่าเท่ากับ .019 ค่ า RMR = .091 ค่ า
CFI (ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์) มีค่าเท่ากับ .998 ค่า GFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้ อง) มี ค่าเท่ ากั บ .953 และ ค่ า
AGFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้องปรับแก้แล้ว) มีค่าเท่ากับ .933 ต่างผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนดไว้ สามารถสรุ ปได้ ว่ า โมเดลปั จจั ย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลานมีความกลมกลืนกั บข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยแสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2
ของโมเดลการวัดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันอุ ดมศึ กษาให้กั บบุตรหลาน
ที่ม า: จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติขั้นสูง (AMOS)
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบัน อุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน
ด้านคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต(QUAL)
ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก(FACI)
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (RESP)
ด้านอาจารย์ผู้สอน (TEAC)
ด้านนวตกรรมหลักสูตร (INNO)
***P < 0.001

B
1.000
1.082
1.006
1.170
.841

น้าหนักองค์ประกอบ
S.E.
Beta
.861***
.099
.889***
.093
.789***
.103
.796***
.083
.806***

R2
.741
.790
.623
.633
.649

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ประกอบด้วย 5 ตั วชี้ วั ดหลั ก ได้ แก่ 1) ด้ านคุ ณภาพของ
นักศึกษาและบัณฑิต 2) ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก 3) ด้านความรับผิดชอบต่ อสั งคม 4) ด้ านอาจารย์ ผู้ สอน และ 5)
ด้านนวตกรรมหลักสูตร น้าหนักองค์ประกอบของตัวชี้วัดทั้ง 5 มีค่าเป็นบวก โดยตัวชี้วัดด้ านสถานที่ อุ ปกรณ์ และสิ่ งอ านวยความสะดวก
(FACI) มีความสาคัญมากที่สุด (Factor loading = .889) มีความผันแปรร่วมกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกสถาบั นอุ ดมศึ กษาให้ กั บ
บุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร้อยละ 79.0 รองลงมาได้แก่ ด้ านคุ ณภาพของนั กศึ กษาและบั ณฑิ ต(QUAL) (Factor
loading = .861) มีความผันแปรร่วมกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน ร้อยละ 74.1 ด้านนวตกรรมหลักสูตร (INNO)(Factor loading = .806) มีความผันแปรร่ วมกั บปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อก
สถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร้อยละ 64.9 ด้านอาจารย์ผู้สอน(TEAC)(Factor loading = .796)
มีความผันแปรร่วมกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ร้ อยละ
63.3 และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (RESP)(Factor loading = .789) มี ความผั นแปรร่ วมกั บปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อก
สถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร้อยละ 62.3 ตัวแปรทุกตัวมีนัยสาคัญทางสถิติ (P < .001)

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อการตั ดสิ น ใจเลื อ กสถาบั น การศึ กษาให้ กั บ บุ ตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สรุปได้ดังตาราง
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ข้อ
1
2
3
4
5

สมมติฐ าน
คุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้ กั บ บุ ต รหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตร
หลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อการตัดสินใจเลื อ กสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ กั บ บุ ต รหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ด้ า นอ าจาร ย์ ผู้ ส อนมี ผ ลต่ อ ก ารตั ดสิ น ใ จเลื อ กสถ าบั น อุ ดมศึ ก ษาใ ห้ กั บ บุ ตรหล าน ในเข ตภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ด้านนวตกรรมหลั ก สู ต รมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ กั บ บุ ต รหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผลการทดสอบ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
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อภิปรายผลการวิจ ัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อ กสถาบั น การศึ ก ษาให้ กั บ บุ ตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีประเด็นสาคัญที่จะอภิปราย ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุ ดมศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลาน ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของนั กศึ กษาและบั ณฑิ ต (QUAL) มี ผลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันอุ ดมศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลาน ในเขตภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน แสดงให้ เห็ นว่ าปั จจั ยภาพลั กษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยมีผลต่อการการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ซึ่งตัวชี้วัดที่ส าคั ญโดยเรี ยงล าดั บความส าคั ญ ประกอบไป
ด้วย นักศึกษาที่จบการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นั กศึ กษา/บั ณฑิ ตมี ความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ นักศึกษา/บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม และนักศึกษา/บัณฑิตมีทักษะด้ านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ งตรง
กับแนวคิดทางจิตวิทยาของมาสโลว์ ที่ว่าด้วยเรื่องความต้องการของมนุษย์ที่มีความต้องการได้รับการยอมรั บนั บถื อจากสั งคมภายนอกเป็ น
แรงจูงใจให้เกิดความเชื่อมั่นในการศึกษาและการประกอบวิ ชาชี พ ส าหรั บข้ อค้ นพบเรื่ องนี้ สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ Holloway et
al.(2008) ที่ระบุว่า อาชีพที่ดี มีหน้ามีตาทางสังคม มีความมุ่งมั่น มีมุมมองที่ดีต่อโรงเรี ยน ต้ องการให้ บุ ตรหลานเข้ าเรี ยนเพื่ อประกอบ
อาชีพที่มุ่งหวัง ส่งผลในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ยังมีอีกหลายปัจจัยจากตั วของนั กเรี ยนเองที่
มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัย เช่นด้านทัศนคติของนักเรียนเองที่มีต่อการให้ คุณค่ าของการศึ กษา ทั ศนคติ ต่อความมั่ นคงและก้ าวหน้ า
และทัศนคติต่อเกียรติยศ ชื่อเสียง ด้านการรับรู้ศักยภาพของตนเอง และแรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ และความเชื่ อมั่ นในตนเอง ซึ่ งนั กเรี ยนมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีการตั้งเป้าหมายในการศึกษา ทาให้เกิดแรงบันดาลใจและพยายามหาวิธีที่จะไปถึ งจุ ดหมาย มี ความมุ มานะเพื่ อให้
ตนเองประสบความสาเร็จทางการศึกษา ดลฤดี สุ วรรณศรี (2550) และยั งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ Yusof et al., (2012) พบว่ า
คุณลักษณะต่าง ๆ เช่น ความมุ่งมั่นในความเป็ นเลิ ศทางวิ ชาการ คุ ณภาพในการเรี ยนการสอนที่ ดี ความพร้ อมของโปรแกรมวิ ชามี
ความสาคัญต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบั นอุ ดมศึ กษาให้ กั บบุ ตร
หลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ า ปั จจั ยภาพลั กษณ์ ของมหาวิ ทยาลั ยเอกชนด้ านสถานที่
อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (FACI) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลานในเขตภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการตั ดสิ นใจเลื อกสถาบั นอุ ดมศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลาน ซึ่ งตั วชี้ วั ดที่
สาคัญโดยเรียงลาดับความส าคั ญ ประกอบไปด้ วย มี เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่ ทั นสมั ย ค่ าเทอม ค่ าบ ารุ งการศึ กษา
มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ชุมชน มีห้องสมุดที่ให้บริการค้นคว้าความรู้ มีสนามกีฬา/ศูนย์กีฬา สาหรับออกก าลั งกาย มี ร้ านจ าหน่ ายอาหารไว้
บริการให้กับนักศึกษา และอาคารสถานที่สวยงาม บรรยากาศดี ย่อมแสดงให้เห็นว่าปัจจัยภาพลักษณ์ ของมหาวิ ทยาลั ยเอกชนนั้ นต้ องเน้ น
ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการมองว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนต้องมีสิ่งเหล่านี้ มีศักยภาพในการจั ดหาอุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่
ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน เช่น จัดหาสื่อ ตาราต่าง ๆ ในการเรียน จัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ สามารถรองรั บในด้ านการเรี ยนได้ อย่ าง
เพียงพอ มีห้องสมุดในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็ นสิ่ งส าคั ญ ถึ งจะเป็ นปั จจั ยที่ ดึงดู ดให้ มี เนั ก
ศึกษาต่างชาติให้ความสาคัญกับด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่ องของค่ าเทมอ ค่ าบ ารุ งมี ความ
เหมาะสมกับหลักสูตร มีการผ่อนชาระค่าเรียน และมีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่ างชาติ ยั งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของปวิ ณ พงษ์ โอภาส
และคณะ (2555) พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของนั กเรี ยนมั ธยมตอนปลาย
จังหวัดลพบุรี คือ อาคารสถานที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน ปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัยมี อาคารสถานที่ ส าหรั บการเรี ยนการสอนที่ ดี
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และทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งนักศึกษาได้รับความสะดวกสบายในการศึ กษาภายในมหาวิ ทยาลั ย เพราะ
ด้วยพื้นที่กว้างขวาง ประกอบด้วยอาคารเรียนและศูนย์วิจัยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยยังมีสิ่ งอ านวยความสะดวกอี กมากมาย นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับ ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ และคณะ พบว่า กลยุทธ์ด้านสถานที่ ซึ่ งปั จจั ยที่ มี ผลต่ อกลยุ ทธ์ ด้านสถานที่ มากที่ สุ ดคื อ ความ
สะดวกในการเดินทาง กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ การให้ทุนสนับสนุ นการศึ กษาและการผ่ อนช าระค่ า
หน่วยกิตและกลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งมีปัจจัยสาคัญได้แก่ ค่าหน่วยกิตและค่าบารุงการศึ กษา และสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ ศศิ วิ มล แสน
เมือง.(2554) พบว่า ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และส่งอานวยความสะดวก มีความส าคั ญต่ อการเลื อกมหาวิ ทยาลั ยในระดั บมาก หมายถึ ง
นักเรียนให้ความสาคัญอย่างมากเกี่ยวกับภาพลั กษณ์ ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบั นอุ ดมศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลจากการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยภาพรลักษณ์ของมหาวิ ทยาลั ย ด้ านความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม (RESP) มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน แสดงให้ เห็ นว่ าปั จจั ย
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ซึ่ งตั วชี้ วั ดที่ ส าคั ญโดยเรี ยงล าดั บความส าคั ญ
ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยสร้างคุณภาพชีวิตให้ แก่ ชุ มชนและสั งคม สถาบั นการศึ กษาสร้ างความภาคภู มิ ใจแก่ ชุ มชนและสั งคม
มหาวิทยาลัยทาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม และเป็นที่พึงพาทางวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม สาหรับข้อค้ นพบเรื่ องนี้ สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ และยังสอดคล้องกับ เสาวภา เมืองแก่น และคณะ (2561) ที่ พบว่ าความเป็ นเลิ ศของมหาวิ ทยาลั ยเอกชนไทยเกิ ดจากการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศตามภารกิจหลักของการอุดมศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้ านการบริ การวิ ชาการแก่ สั งคม และด้ าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สมมติ ฐ านที่ 4 ปั จจั ยด้ านอาจารย์ ผู้ สอนมี ผลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกสถาบั นอุ ดมศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้ านอาจารย์ ผู้ สอน (TEAC) มี ผลต่ อ
การตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน แสดงให้ เห็ นว่ าปั จจั ยภาพลั กษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ซึ่งตัวชี้วัดที่สาคั ญโดยเรี ยงล าดั บความส าคั ญ ประกอบไปด้ วย
อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อาจารย์ผู้สอนมีจิตวิญญาณความเป็นครู อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ มี ประสบการณ์
สูง และอาจารย์ผู้สอนมีอัธยาศัยและน่านับถือ สาหรับข้อค้นพบเรื่องนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ สามดี (2553) ที่ พบว่ า ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของครู และความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนของครู เป็นสิ่งที่สาคัญที่ ผู้ ปกครองใช้ ในการตั ดสิ นใจในการเลื อกโรงเรี ยนให้
บุตรหลาน ส่วนงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2557) พบว่า การบริโภคสินค้าในยุคปั จจุ บั นผู้ บริ โภคจะพิ จารณาคุ ณภาพสิ นค้ า
เป็นหลัก อัปสร บุบผา (2555) พบว่า ปัจจัยทางด้านบุคคล ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเนื้ อหาวิ ชาที่ สอนเป็ นอย่ างดี และมี
คุณภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ มากที่ สุ ด และยั งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ กฤษณ์ บุตรเนียน จุไร โชคประสิ ทธิ์ และอรสา จรู ญธรรม (2554) ที่ พบว่ า หนึ่ งในปั จจั ยที่ ส าคั ญที่ ผู้ ปกครองเลื อก
สถานศึกษาคือ ครูดูแลนักเรียนด้วยความรักห่ วงใยและเอาใจใส่ เท่าเทียมกัน
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านนวตกรรมหลักสูตรมี ผลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกสถาบั นอุ ดมศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลาน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านนวตกรรมหลักสูตร (INNO) มี อิ ทธิ พล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภาพลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ซึ่งตัวชี้วัดที่สาคัญโดยเรียงลาดับความส าคั ญ ประกอบไปด้ วย มี
เครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใช้การจัดการสมั ยใหม่ ในการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และหลักสูตรมีความทันสมัย ปัจจุบันในการจัดการศึ กษาตั้ งแต่ ระดั บประถมศึ กษา
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จนถึงระดับอุดมศึกษานั้น ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรมากที่สุด โดยเห็นได้จากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดทาประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาน (TQF) เพื่อให้ สถาบั นอุ ดมศึ กษาใช้ เป็ นแนวทางในการพั ฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียน และจัดการศึกษาให้มี (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) โดยสอดคล้องกับ พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์ วณิ ชกุ ล
(2552). พบว่า ด้านหลักสูตรที่เปิดสอน ด้านคุณภาพบัณฑิต และด้านชื่อเสียงของคณาจารย์ผู้สอน ซึ่งเรียงลาดับตามคะแนนสูงสุด

ข้อ เสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุตรหลาน ประกอบด้ วย ปั จจั ยด้ านคุ ณภาพ
ของนักศึกษาและบัณฑิต ปัจจัยด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก ปั จจั ยด้ านความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม ปั จจั ยด้ าน
อาจารย์ผู้สอน และปัจจัยด้านนวตกรรมหลักสูตร ซึ่งปัจจัยเหล่าล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตั ดสิ นใจเลื อกสถาบั นอุ ดมศึ กษาให้ กั บบุ ตร
หลาน ดังนั้นถ้ามหาวิทยาลัยต้องการให้ผปู้ กครองเลือกสถาบันของตน สามารถดาเนินการได้โดยการสื่อสารประชาสั มพั นธ์ ให้ กลุ่ มเป้ าหมาย
ได้รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมทางวิชาการในมหาวิทยาลัย เช่น การมีสาขาวิชาที่เปิดสอนหลากหลาย การที่บัณฑิตที่ จบการศึ กษาเป็ นที่ ต้องการ
ของตลาดแรงงาน เป็นมหาวิทยาลัยทาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เป็ นที่ พึ งพาทางวิ ชาการให้ แก่ ชุ มชนและสั งคม มี เครื่ องมื อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันที่มีชื่อเสียง
2. ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการวิจัยเชิงสารวจช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ ข่ าวประชาสั มพั นธ์ ที่ เข้ าถึ งผู้ ปกครอง
ทั้งนี้เพื่อทราบประสิทธิผลในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
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