แบบรายงานผลการดาเนินโครงการวิจยั สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชี ยงใหม่
๒. ชื่อหน่ วยงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ รหัสโครงการ .........................................
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ .กลุ่มงานวางแผนและวิชาการ
๔. ความสอดคล้องกับ
โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของ สกอ.
องค์ประกอบใน การประกันคุณภาพ หลักสู ตร องค์ประกอบที่ ๑ หลักสู ตร
องค์ประกอบใน การประกันคุณภาพ หลักสู ตร องค์ประกอบที่ ๒ วิจยั
องค์ประกอบใน การประกันคุณภาพ หลักสู ตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา
โครงการเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ ที่ กลยุทธ์ ที่
๕. ผลผลิต :  ผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลงานการให้บริ การวิชาการ
 ผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
 ผลงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 3 มาตรา 16ได้กาหนดว่า การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ คือ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ซึ่ งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเน้นการเสริ มสร้างองค์ ความรู้ พัฒนามนุษย์ให้มี
คุ ณภาพ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ นาความรู ้ ที่ได้ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ใน การพัฒนาประเทศ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ หมวด 4 มาตรา 28 ที่ กาหนดว่าการจัดหลักสู ตรการศึ กษาต้องมี ลกั ษณะ
หลากหลาย นอกจากมุ่งพัฒนาคุ ณภาพชี วิตแล้ว ยังพัฒนา วิชาการ วิชาชี พชั้นสู งและการค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และพัฒนาสังคมด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) จากสภาวะทางสังคมที่มีการแข่งขันสู ง ส่ งผลให้ผทู ้ ี่
มีการศึกษาสู งจะมี โอกาสในการเลื อกอาชี พหรื อตาแหน่ งงานที่ นาไปสู่ รายได้ที่สูงขึ้ นตามไปด้วย ตลอดจน
สามารถก้าว ไปสู่ ความสาเร็ จในหน้าที่การงาน ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎีลาดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์(สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2553)
ปั จจุ บ นั มหาวิท ยาลัย ต่ าง ๆ เปิ ดสอนหลัก สู ตรระดับ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอกหลายสาขาทั้ง ใน
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค นับเป็ นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้เกิ ดการ
แข่งขันในการใช้กลยุทธ์ดา้ นต่าง ๆ เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ให้บรรลุตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชี ยงใหม่ ได้เปิ ดการเรี ยนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มีการ

๒

พัฒนาหลักสู ตรและเปิ ดรับ นิ สิตอย่างต่อเนื่ องจนมาถึงปั จจุบนั แต่จากสถิติจานวนผูส้ นใจสมัครเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี มีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายแผนการรับนิสิตที่ หลักสู ตรกาหนด
การศึกษาว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับ ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งผลการวิจยั
จะนาไปใช้ในการประกอบการ ตัดสิ นใจในการพัฒนา ปรับปรุ งหลักสู ตร การวางแผนการประชาสัมพันธ์การรับ
นิสิตและการจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมต่อไป
๗. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในปี การศึกษา 2563
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในปี การศึกษา 2563
๘. ลักษณะกิจกรรม
วิจยั
๙. ผลการดาเนินการ
สรุ ปผลปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาตรีของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชี ยงใหม่
การวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่โดยมี สาระสาคัญตามลาดับ ดังนี้ คือ วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการดาเนินการ วิจยั
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั ข้อเสนอแนะ
วิธีการดาเนินการวิจยั โดยสุ่ มกลุ่มตัวอย่างนิ สิตชั้นปี ที่ 1 -4 ภาคการศึกษาที่ 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชี ยงใหม่ จานวน 200 คน จาแนกตามตามชั้นภูมิโดยกาหนดตามหลักสู ตรสาขาวิชา 9
หลักสู ตร และคานวณตามสัดส่ วนในแต่ละหลักสู ตรเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดย
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการแจกด้วยตนเองและนาข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้มาจัดระเบี ยบและวิเคราะห์ โดยใช้ โปรแกรม
สาเร็ จรู ปสาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่อหาจานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
๑ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในปี การศึกษา 2563
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในปี การศึกษา 2563
วิธีการดาเนินการวิจัย

๓

ดาเนินการวิจยั โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนิสิตชั้นปี ที่ 1 -4 ภาคการศึกษาที่ 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จานวน 200 คน ประกอบไปด้วย หลักสู ตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา จานวน 15 รู ป/
คน หลักสู ตรสาขาวิชาปรัชญา จานวน 4 รู ป/คน หลักสู ตรสาขาวิชาภาษาบาลี จานวน 12 รู ป/คน หลักสู ตร
สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 13 รู ป/คน หลักสู ตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 56 รู ป/คน
หลักสู ตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จานวน 14 รู ป/คน หลักสู ตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ จานวน 56 รู ป/คน
หลักสู ตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 18 รู ป/คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ หลักสู ตรสาขาวิชา โดยมีชนิดของคาถามเป็ นแบบ
สารวจรายการ (check list)
ตอนที่ 2 การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มี
ลักษณะเป็ นการให้ ระดับการตัดสิ นใจด้วยคะแนนแบบลิเคิร์ท (Likert scale) ประกอบด้วย 5 ด้านคือ ด้าน
ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ด้านสถานที่ต้ งั ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากร และด้านหลักสู ตร การจัดการ
เรี ยนการสอน
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจความ ถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ในการตอบ และนาข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบและและวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป สาหรับ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่อหาจานวน ค่าร้อยละ ( ̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)
สรุ ปผลการวิจัย
ด้ านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับความเชื่ อมัน่ และ
ความไว้วางใจ
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นที่ยอมรับจาก
สังคม
มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยอยูเ่ สมอ
ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยเป็ นที่ยอมรับ
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กบั นิสิตอย่างเพียงพอ
ด้ านสถานทีต่ ้งั
สถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยอยูใ่ กล้แหล่งชุมชนการคมนาคมไปมา
สะดวก
มหาวิทยาลัยอยูห่ ่างจากแหล่งอบายมุข
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ด้ านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
การจัดบริ การด้านสถานที่เพียงพอสาหรับการพักผ่อน
พื้นที่ภายในของมหาวิทยาลัยเพียงพอและสะดวกต่อการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษา
มีความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมโดยรอบของมหาวิทยาลัย
มีศูนย์อาหาร ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องประชุม องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ และสิ่ งอานวยความสะดวก ต่าง ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ
มีอาคารและจานวนห้องเรี ยนที่เพียงพอกับจานวน นิสิต
ด้ านการประชาสั มพันธ์
มีการโฆษณาผ่านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ การติดปูาย
ประชาสัมพันธ์ และสื่ อมวลชล
มีกิจกรรมพิเศษนอกมหาวิทยาลัยแสดงต่อสาธารณะเช่น การจัด
แสดงผลงานของนักศึกษา การร่ วมประกวดและแข่งขันกีฬากับสถาบัน
ต่าง
นักศึกษาทราบข่าวการแนะแนวหาวิทยาลัยโดยฝ่ ายแนะแนว
การประชาสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่าง ทัว่ ถึง เช่น
อินเทอร์ เน็ต facebook วิทยุกระจายเสี ยง
นิสิตทราบข่าวการประชาสัมพันธ์การรับสมัครจาก พื่อน / รุ่ นพี่ / ญาติ /
คนรู้จกั
นิสิตทราบข่าวการรับสมัครจากครู แนะแนว
ใบปลิวแผ่นพับการประชาสัมพันธ์รับสมัครของมหาวิทยาลัยมีความ
ชัดเจน
ด้ านบุคลากร
คณาจารย์มีชื่อเสี ยงกว้างขวาง เป็ นที่ยอมรับ
คณาจารย์มีความรู้ ความสามารถตรงกับสาขาวิชาที่สอน
คณาจารย์มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญในการ
ถ่ายทอดความรู ้
อาจารย์ที่ปรึ กษามีการให้คาปรึ กษา แนะนาในเรื่ องการเรี ยนการสอน
เอาใจใส่ นกั ศึกษาเป็ นอย่างดี

ค่ าเฉลีย่
3.52
3.42

ระดับ
มาก
ปานกลาง

3.74
3.46

มาก
มาก

3.49
3.66

ปานกลาง
มาก

3.55

มาก

3.54

มาก

3.38
3.67

ปานกลาง
มาก

3.70

มาก

3.41
3.58

ปานกลาง
มาก

3.55

มาก

3.76
3.91
3.94

มาก
มาก
มาก

3.51

มาก

3.73

มาก
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ด้ านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละสาขาวิชามีความเหมาะสม
มีการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสู ตรตามสาขาให้นิสิตทราบอย่างชันเจน
มีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลายและตรงต่อความต้องการของนิสิต
มีอุปกรณ์ สื่ อการสอน เครื่ องมือเครื่ องใช้ สื่ อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย

ค่ าเฉลีย่

ระดับ

3.64
3.77
3.81
3.63
3.49
3.69

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากผลการวิ จ ัย เรื่ อ ง การตัดสิ นใจเข้า ศึ ก ษาต่ อมหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย วิท ยาเขต
เชียงใหม่ สามารถ อภิปรายผลการศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก ( ̅ =3.75) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเมื่อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
จาก มากไปหาน้อยได้ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยเป็ นที่ยอมรับและมหาวิทยาลัยมี กิจกรรมช่ วยเหลื อชุ มชน (̅
=3.81) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจ( ̅ =3.80)
และมีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นที่ยอมรับจากสังคม( ̅ =3.77) มหาวิทยาลัยมีการจัด
กิ จกรรมที่ ส่ง ผลต่อภาพลักษณ์ ที่ดีของมหาวิท ยาลัยอยู่เสมอ ( ̅ =3.74) และมหาวิทยาลัย มีการจัดสรร
ทุนการศึกษาให้กบั นิ สิตอย่างเพียงพอเป็ นลาดับสุ ดท้าย ( ̅ =3.55) ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก มหาวิทยาลัยเป็ น
สถานศึกษาที่ก่อตั้งมานานจึงสามารถสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ กครองในเข้าศึกษา และมีความคาดหวังว่าเมื่อบุตร
หลานได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วจะได้รับความรู้ความสามารถ และเมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วมีงานทาตรงกับ
ความต้องการของตลาดซึ่ งสอดล้องกับ อุษณี ย ์ แจ่มใส (2551) ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิ ต ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิ ต อยูใ่ นระดับมาก การตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต อยู่
ใน ระดับมาก ปั จจัยทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านค่าธรรมเนียม การศึกษา ด้าน
ทาเลที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการจัดการศึกษา และด้านลักษณะ
ทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. ด้านสถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =3.66) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
ข้ออยูใ่ นระดับมากและปานกลางเมื่อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ มีสถาน
ที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยอยูใ่ กล้แหล่งชุ มชนการคมนาคมไปมาสะดวกมากที่สุด ( ̅ =4.08) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัย
อยูห่ ่างจากแหล่งอบายมุข ( x =3.93) มีการจัดบริ การด้านสถานที่เพียงพอสาหรับการพักผ่อน( ̅ =3.52) และมีระดับ
ปานกลาง มีอาคารและจานวนห้องเรี ยนที่เพียงพอกับจานวนนิ สิต ̅ =(3.49) รวมทั้งศูนย์อาหาร ห้องสมุด ห้อง
พยาบาล ห้องประชุม ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และสิ่ งอานวยความสะดวก ต่าง ที่เพียงพอต่อความต้องการ (̅
= 3.46 ) และมีพ้ืนที่ภายในของมหาวิทยาลัยเพียงพอและสะดวกต่อการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องการจัด
การศึกษา เป็ นลาดับสุ ดท้าย (̅ =3.42) ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากมหาวิทยาลัยมีสถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยอยูใ่ กล้
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แหล่งชุ มชนการคมนาคมไปมาสะดวก มีภูมิทศั น์ที่ สวยงาม บรรยากาศร่ มรื่ น ซึ่ งสอดคล้องกับชูเกียรติ ผุดพรหม
ราช (2550) ศึกษาสถิติวิเคราะห์การ ตัดสิ นใจเรี ยนต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า อายุ แผนการเรี ยน ระดับการศึ กษาของบิ ดามารดา ความสนใจในวิชาชี พ
อิทธิ พล จากครอบครัว หลักสู ตรการเรี ยนและการสอน การบริ การและสนับสนุน บุคลากรของมหาวิทยาลัย สื่ อ
และเทคโนโลยีทางการเรี ยน ค่าเล่าเรี ยน เกณฑ์การรับนักศึกษา ที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัย และ สวัสดิการบริ การของ
มหาวิทยาลัย เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =3.66) เมื่อ พิจารณารายข้อ
พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมากและปานกลางเมื่อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากมากไป หาน้อยได้ดงั นี้
นิ สิตทราบข่าวการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครจาก เพื่อน / รุ่ นพี่ / ญาติ / คนรู้จกั มากที่สุด ( ̅ =3.70) และ
รองลงมามหาวิยาลัยมี การประชาสัมพันธ์ ดา้ นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างทัว่ ถึ ง เช่ น อิ นเทอร์ เน็ต facebook
วิทยุกระจายเสี ยง ป้ ายประกาศ เคเบิลทีวี เป็ นต้น ( ̅ =3.67) มีใบปลิ วแผ่นพับการประชาสัมพันธ์รับสมัครของ
มหาวิท ยาลัย มี ค วามชัด เจน ( ̅ =3.58) และมี ก ารโฆษณาผ่า นวิท ยุ โทรทัศ น์ หนัง สื อพิ ม พ์ การติ ด ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ และสื่ อมวลชล ( ̅ =3.55) มีกิจกรรมพิเศษนอกมหาวิทยาลัยแสดงต่อ สาธารณะ เช่น การจัด
แสดงผลงาน ของนักศึกษาการร่ วมประกวด และแข่งขันกีฬากับสถาบันต่าง ๆ (̅ =3.54) และการประชาสัมพันธ์
ที่เข้าถึงนิสิตอยูใ่ นระดับปานกลาง การทราบข่าวการรับสมัครจากครู แนะแนว ( ̅ = 3.41 ) และนักศึกษาทราบข่าว
การแนะแนวหาวิทยาลัยโดยฝ่ ายแนะแนวเป็ นลาดับสุ ดท้าย ( ̅ =3.38) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะมหาวิทยาลัยมีการ
ประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการรับสมัคร การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ หลักสู ตรให้นกั ศึกษาทราบอย่างชัดเจนจึง
ส่ งผลให้นกั ศึกษาเข้าศึกษาได้ตรงตามความต้องการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ งโต เพ็ชรไพโรจน์ (2548)
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ ตัดสิ นใจศึกษาในวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ของนักศึกษา สถาบัน ราชภัฏอีสานใต้
พบว่า ปั จจัยภายในคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีการโฆษณาผ่านสื่ อทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วารสาร
และป้ าย ประชาสัมพันธ์ นิตยสาร วารสาร ป้ ายโฆษณา
4. ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =3.83) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
ข้ออยูใ่ นระดับมากเมื่อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ คณาจารย์มีบุคลิกภาพที่ดี
น่ าเชื่ อถื อและมี ความเชี่ ยวชาญในการถ่ายทอดความรู ้ มากที่สุด ( ̅ =3.94) รองลงมาคือ คณาจารย์มีความรู้
ความสามารถตรงกับสาขาวิชาที่สอน (̅ =3.91) โดยคณาจารย์มีชื่อเสี ยงกว้างขวาง เป็ นที่ยอมรับเป็ นลาดับสุ ดท้าย
(̅ =3.76) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะคุณสมบัติของอาจารย์ผสู ้ อนที่มีคุณภาพตรงกับสาขาวิชาซึ่ งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การถ่ายทอดความรู ้ให้แก่นกั ศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเกษรา โพธิ์ เงิน (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่าปั จจัยด้านบุคลากรเกือบ
ทุกปั จจัยในระดับมากมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก ได้แก่ คณาจารย์มี ความเชี่ ยวชาญในการถ่ายทอดความรู ้
คณาจารย์ให้คาปรึ กษาด้วยความยินดีและเต็มใจ และ คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อุษณี ย ์ แจ่มใส (2551) ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
รังสิ ต พบว่า ปั จจัยด้าน บุคลากรมีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก ซึ่ งได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
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มหาวิทยาลัยมี วิสัยทัศน์ อาจารย์มีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับสาขาวิชา และมีความรู ้ความสามารถสู ง อาจารยที่ปรึ กษาให้
คาแนะนาใกล้ชิดและเป็ นกันเอง อาจารย์ส่วนใหญ่มีตาแหน่ งทางวิชาการและมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ ในวงการ
ศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีจิตสานึกในการให้บริ การและรับฟังปั ญหาของนักศึกและสอ คล้องกับงานวิจยั ของ
พิศมัย ทองเที่ยง (2549) ได้วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกศึ กษาต่อระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน
กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มี ความสัมพันธ์หรื อมีอิทธิ พลต่อการเลื อกศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี คือ ความมีชื่อเสี ยงของสถาบัน คณะที่เปิ ดสอนอยูใ่ นปั จจุบนั อาจารย์และบุคลากรสภาพแวดล้อม
ของสถาบัน อยูใ่ นระดับความ พอใจมาก
5. ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (̅ =4.66)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมากและปานกลางเมื่อเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยของความ คิดเห็นจากมาก
ไปหาน้อยได้ดงั นี้ มีการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสู ตรตามสาขาให้นิสิตทราบอย่างชันเจน ( ̅ =3.81) รองลงมาคือมีอตั รา
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในแต่ละสาขาวิชามีความเหมาะสม ( ̅ =3.77) และสาขาวิชาที่เปิ ด สอนเป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาดแรงงาน ( ̅ =3.64) มีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลายและตรงต่อความต้องการของนิ สิต ( ̅ =3.63) และมี
อุปกรณ์ สื่ อการสอน เครื่ องมือเครื่ องใช้ สื่ อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยความเหมาะสมเป็ นลาดับสุ ดท้าย ( x =3.45) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุ ง หลักสู ตรที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน และยังมีการเปิ ดหลักสู ตรใหม่ที่
หลากหลายให้ตรงกับความ ต้องการของตลาดงาน เมื่อผูเ้ ข้าศึกษาสาเร็ จการศึกษาไปแล้วก็สามารถประกอบอาชี พ
ได้ หลักสู ตร ของมหาวิทยาลัยเมื่ อจบไปสามารถปฏิ บตั ิงานที่ หลากหลาย ซึ่ งสอดคล้องกับละเอียด ศรี หาเหง่ า
(2549) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของนักศึกษาในการศึกษาต่อในโรงเรี ยนระดับ อาชีวศึกษาของ
เอกชนอาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ ในด้านครู ผสู ้ อนพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้ ความสาคัญของปั ญหาในระดับ
ปานกลาง ครู ประพฤติตนดีเป็ นแบบอย่างทั้งในและนอกเวลาเรี ยน พร้อมกับต้องมีการเตรี ยมการเรี ยนการสอนไว้
ล่วงหน้า เป็ นปั จจุบนั และมีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับสาขาที่ สอนด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน นักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้
เป็ นปั ญหาสาคัญในระดับปานกลาง คือ โรงอาหารที่กว้างขวางและเพียงพอต่อจานวนนักเรี ยน มีอาคาร สถานที่
ของโรงเรี ยนที่สวยงามน่ าอยู่ พร้ อมทั้งมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี มีความปลอดภัยต่อนักเรี ยน
และด้านสุ ดท้าย คือ ด้านการบริ หารจัดการโรงเรี ยน โดยสถานศึ กษามีการชี้ แจงเกี่ยวกับหลักสู ตรตามสาขาให้กบั
นักเรี ยนทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งการจัดการหลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและ ตลาดแรงงาน มี
อุปกรณ์ สื่อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย เพียงพอต่อนักเรี ยนทุกคน การเก็บ ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ากิ จกรรมในอัตราที่เหมาะสมเป็ นธรรม มีการจัดระบบ การจัดสรรเงิ นกูเ้ พื่อการศึ กษาจากภาครั ฐที่
เหมาะสมและเพียงพอ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในปี การศึกษา 2563 พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อต่อระดับปริ ญญา

๘

ตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในปี การศึกษา 2563 ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ด้านสถานที่ต้ งั ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากร ด้าน หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ซึ่ งผลการศึกษา พบว่าทุกด้านอยู่ ่่ในระดับมาก หากเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยแล้วด้านการประชาสัมพันธ์และด้าน
สถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยอยูล่ าดับสุ ดท้าย ดังนั้น ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการ
ด้านการประชาสัมพันธ์ดงั นี้
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
2. การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการศึกษาต่อในหลากหลายช่องทางมากขึ้น
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสู ตรให้ทราบอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่นกั เรี ยน
อาจารย์แนะแนว บิดามารดาหรื อผูป้ กครองของนักเรี ยนในการช่วยพิจารณาสาขาวิชา ที่นกั เรี ยนควรตัดสิ นใจเลือก
เข้าศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจที่ดียงิ่ ขึ้น
4. ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซต์ อินเทอร์ เน็ตสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สิ่ งพิมพ์ท้ งั ใน
จังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
๖. ควรมีการปรับปรุ งอาคาร ห้องเรี ยน ให้เพียงพอกับจานวนนิสิต
๗. ควรปรับภูมิทศั น์อาคาร ห้องเรี ยน ให้ดูทนั สมัยและพร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการเรี ยนการสอน
๙.๓ เชิงเวลา
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
๑๐. งบประมาณดาเนินการ ปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔
 งปม.เงินแผ่นดิน
√งปม.เงินรายได้
 งปม.อื่นๆ...........................(ระบุ)
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
จานวน 5,00บาท
ค่าจ้างเหมาการดาเนิ นการโครงการ
5,000 บาท
1
ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมิน
จานวนเงิน
3,000
บาท
(250 ชุด * 12 บาท)
2
ค่าถ่ายเอกสารแฟ้ มประวัตินิสิต
จานวนเงิน
1,750
บาท
(250 ชุด *7 บาท)
3
ค่าถ่ายเอกสารสรุ ปรายงานผลการดาเนินงาน
จานวนเงิน
250
บาท
รวม 5,000
บาท
๑๑. กิจกรรมการดาเนินงาน ธันวาคม
๑๒. ระยะเวลาดาเนินโครงการ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
๑๓. สถานทีด่ าเนินการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
๑๔. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการดาเนินโครงการ

๙

.๑ ทราบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ ในปี การศึกษา 2563
2. ทราบความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชี ยงใหม่ ในปี การศึกษา 2563
3. ผลการศึกษาวิจยั ไปใช้ในการวางแผนการแนะแนวการศึกษา การวางแผนการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ตรง
กับความต้องการ
๑๕. การปรับปรุ งจากข้ อเสนอแนะผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมา เนื่องจากได้ ดาเนินการในปี การงบประมาณแรก
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ ในการดาเนินโครงการ
งบประมาณที่ได้รับมีจานวนจากัด
๑๗. หน่ วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้ จะนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง และบูรณาการเข้ ากับภารกิจอืน่ ๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ รายงานต่อผูบ้ ริ หารเพื่อประกอบการดาเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยต่อ

(ดร.วีระ สิ ริเสรี ภาพ)
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ผูอ้ านวยการสานักงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่

(……………………………………)
(พระครู สุพฒั นโนดม,ผศ.ดร.)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่

