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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
Student’s Influencing Factor in Selecting to Study in Faculties at 
Ramkhamhaeng University 

  
 
ธงชัย ธนะสิงห1 

 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาระดับของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาและระดับการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 2) ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของ
นักศึกษาตอการตัดสินใจเลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล    
3) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 397 คน และทําการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แลวจึงสุมแบบบังเอิญ
อีกครั้งหนึ่ง ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย    
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t - test F- test และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบวา ระดับปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาพรวมอยูในระดับมาก และการตัดสินใจในการเลือก
ศึกษาในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ อาชีพมารดา การศึกษาของบิดา 
การศึกษาของมารดา ภูมิลําเนาเดิม ภาคที่อยูอาศัยที่แตกตางกันจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาในคณะวิชาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนในดานปจจัย คานิยมตามภูมิลําเนาเดิม 
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คาใชจายในการศึกษา โอกาส/ความมั่นคงในอาชีพ และแรงจูงใจจากคนใกลชิด มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกคณะวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 
คําสําคัญ : แรงจูงใจ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ การสุมแบบชั้นภูมิ  
 

ABSTRACT 
The purposes of this research are, first, to study the levels of factors and the levels of the 

decisions affecting Ramkhamhaeng University students when they choose a faculty in which to study ; 
second, to examine differences between students’ decisions; and, third, to study the factor affecting the 
decisions. The sample of this study was composed of 397 students. The study employed a stratified random 
selection technique followed by random sampling. The instrument used to gather data was a questionnaire. 
Data were analyzed through use of statistics, percentage analysis, mean, standard deviation, T-test, and 
multiple regression analysis. 

                                                           
1 อาจารยระดับ 7 ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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The finding of the study wear as follows. On the whole, the levels of factors affecting 
Ramkhamhaeng University students’ decisions in choosing a faculty wear high, and the levels of the 
decisions in choosing to study at each of the university’s faculties wear also high. Statistically significant 
differences wear found in the students’ choice of faculty when it came to their mother’s profession, their 
mother’s and father’s educational background, and their hometown and region of residence. Other factors 
positively affecting their choices involved values in each hometown, the university’s reputation, tuition fees, 
occupational opportunity/ stability, and motivation or encouragement from friend and family members. 

 
Keywords : motivation or encouragement, multiple regression analysis, stratified random sampling 
 
บทนํา 

การศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาคน 
คนที่มีคุณภาพจะทําใหการพัฒนาประเทศ ทําใหงาย
และรวดเร็ว พัฒนาไดไกลกวาประเทศอื่น ๆ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจึงเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนา
ประเทศ กระแสที่เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางรวดเร็ว ทําใหมีการแขงขันในดานการเปดสอน
สาขาวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมที่มีความ
จําเปนและสําคัญย่ิงตอสังคมมนุษย ในอันที่จะสราง
ความมั่นคงและความเปนปกแผนแกสังคม ทําใหสังคม
ดําเนินไปดวยความสงบเรียบรอย เจริญกาวหนาตาม
ความมุงหมายของแตละสังคม เปาหมายของการศึกษา 
ไดแก 

1. ถายทอดวัฒนธรรมของสังคมใหแกสมาชิกใน
สังคม สมาชิกของสังคมจะตองประพฤติปฏิบัติให
เปนไปตามวัฒนธรรม และระเบียบปฏิบัติของสังคม  
นั้น ๆ การถายทอดวัฒนธรรมของสังคมใหแกอนุชน
และสมาชิกใหมของสังคมจึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนใน
การอยูรวมกันอยางสงบสุข และมีความมั่นคงถาวร 

2. สรางบูรณาการแกสังคม (integration) บูรณาการ 
เปนกระบวนการทางสังคมในการทําใหหนวยตาง ๆ ที่
ขัดแยงกันเขากันไมไดใหเขากันได กลมกลืนกันเปน
เอกภาพไมวาหนวยตาง ๆ เหลานั้นจะเปนบุคลิกภาพ 
บุคคล หรือกลุมคน หรือการรวมหมูทางสังคมที่ใหญขึ้น 
ถึงแมนวาความขัดแยงและความไมลงรอยกันเปนเรื่อง
ปกติทั่วไปของสังคม เนื่องจากสังคมมีสวนประกอบที่
แตกตางกัน ระดับคนไมเทากัน การรับรูจึงไมเทากัน 
แตถาความขัดแยงมีเพียงเล็กนอยก็ถือวาเปนเรื่อง

ธรรมดา ความขัดแยงนั้นก็จะนําไปสูความเจริญ 
กาวหนา แตถาความขัดแยงในสังคมนั้นเปนไปอยาง
กวางขวาง และเรื่องที่ขัดแยงเปนสวนสําคัญของสังคมก็
จําเปนที่จะตองศึกษาพิจารณาหาทางแกไข วิธีการที่จะ
แกไขความขัดแยงดังกลาวก็คือการใหการศึกษา ดังนั้น 
การสรางบูรณาการแกสังคมจึงเปนหนาที่สําคัญของ
การศึกษา และผูรับผิดชอบทางการศึกษาไมวาจะเปน
ระดับใดเพ่ือที่จะนําสังคมไปสูเปาหมายที่ตองการ 

3. เ ลื อกสรรแยกบุ คคล  เนื่ อ งจ ากสั ง คม
ประกอบดวยสถาบันตาง ๆ ที่ทําหนาที่ เชื่อมโยง
สัมพันธกัน หนาที่เหลานี้จะตองมีบุคคลรับผิดชอบ 
บุคคลที่ทําหนาที่จะตองมีสมรรถภาพ มีความรูและ
ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนงเพ่ือดําเนินงานให
เปนไปตามที่ตองการ การศึกษาจะทําหนาที่ดังกลาว
เพ่ือใหบุคคลไดรับคัดเลือกเขาศึกษาในสถานศึกษา
นั้นๆ สามารถนําความสามารถใชประโยชนไดอยาง
แทจริง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนมหาวิทยาลัยแบบ
ตลาดวิชา เปดรับนักศึกษาเขาเรียนในระดับปริญญาตรี
โดยไมมีการสอบคัดเลือกและไมจํากัดจํานวน เปนครั้ง
แรกในปการศึกษา 2514 โดยมีนักศึกษาสมัครเขาเรียน
เปนจํานวนมากถึง 37,198 คน และมีคณะวิชา ใหเลือก
เขาศึกษา 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร และคณะศึกษาศาสตร 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง แบงออก
ไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่มาเรียนประจํา และ
ประเภทที่มาเรียนเปนครั้งคราว มหาวิทยาลัยไดจัด
การศึกษาแบบทวิภาค โดยแบงเวลาเรียนออกเปน 2 
ภาคเรียน แตละภาคเรียนมี 18 สัปดาห และเริ่มเปด
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การศึกษาภาคฤดูรอน เมื่อป พ.ศ. 2515 โดยใหมีเวลา
เรียน 8 สัปดาห 

ตอมาปการศึกษา 2516 มหาวิทยาลัยไดจัดตั้ง
คณะเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร คณะ
รัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงมี
คณะตาง ๆ เปดทําการสอนอยู 7 คณะ คือ 1) คณะ
นิติศาสตร 2) คณะบริหารธุรกิจ 3) คณะมนุษยศาสตร 
4) คณะศึกษาศาสตร 5) คณะวิทยาศาสตร 6) คณะ
รัฐศาสตร 7) คณะเศรษฐศาสตร โดยคณะ ตาง ๆ ได
กําหนดหลักสูตรที่มุงสรางความรู พ้ืนฐาน ที่จําเปน
สําหรับนักศึกษาทุกคน ตอจากนั้นจึงมุงสงเสริมความรู
ในสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาจะมีโอกาสเลือกเรียนเปน
วิชาเอก และวิชาโท 

ป  พ .ศ .  2530 ไดมีการเป ล่ียนแปลงแบบ
การศึกษาใหม คือ ในแตละปการศึกษาใหมีการเรียน
การสอน 2 ภาคปกติ และภาคฤดูรอน และไดมีการให
สอบซอมในภาค 1 และภาค 2 ซึ่งเริ่มตั้งแต ภาค 1 ป
การศึกษา 2530 เปนตนมา 

ตอมาปการศึกษา 2540 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ไดจัดตั้งคณะเพิ่มอีก 1 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร 
แตเปนลักษณะที่อยูนอกระบบ คือ มีการสอบคัดเลือก
และเสียคาหนวยการเรียนที่ สูงกวา ในปการศึกษา 
2540 มีจํานวนนักศึกษาในชั้นปที่ 1 ที่สมัครเขาเรียน
จํานวน 75,684 คน ปจจุบันป 2553 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง มีคณะตาง ๆ เปดทําการสอนอยู 11 คณะ 
คือ 1) คณะนิติศาสตร 2) คณะบริหารธุรกิจ 3) คณะ
มนุษยศาสตร 4) คณะศึกษาศาสตร 5) คณะวิทยา-
ศาสตร 6) คณะรัฐศาสตร 7) คณะเศรษฐศาสตร  
8) คณะวิศวกรรมศาสตร 9) คณะเทคโนโลยีส่ือสาร-
มวลชน 10) คณะศิลปกรรมศาสตร 11) คณะพัฒนา-
ทรัพยากรมนุษย 

ต้ังแตปการศึกษา 2514 เปนตนมา มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง มีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น องคประกอบ
ที่เปนการดูแลในการตัดสินใจที่ทําใหผูสมัครเขาเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีหลายประการ 
ผูวิจัยจึง สนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เ ลื อกสมั ค ร เ ข า เ ป นนั กศึ กษา ในคณะวิ ช า ขอ ง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง นักศึกษาเลือกเรียนในคณะ 
ตาง ๆ เพราะเหตุผลใด ปจจัยดานภูมิ ลําเนาหรือ

คานิยมทองถ่ินมีผลตอการตัดสินใจหรือไม ทําไม
นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาจากภาคใตสวนใหญจึงนิยมเรียน
นิ ติศาสตร  ทําไมนักศึกษาที่มี ภูมิ ลําเนาจากภาค
ตะ วั น ออก เฉี ย ง เ หนื อ  ส ว น ใหญ จึ ง นิ ย ม เ รี ย น
ศึกษาศาสตรเปนตน ทั้งนี้จะไดนําผลจากการวิจัยมาใช
ในการประชาสัมพันธ และการวางแผนการจัดการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ใหถูกกับความตองการของ
นักศึกษาใหมากที่สุด ซึ่งจะชวยสรางประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดําเนิน
การศึกษา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) 
โดยใชแบบสอบถามแบบปลายปดและขอเสนอแนะ 
เ พ่ือสอบถามใหทราบถึงปจจัยที่มี อิทธิพลตอการ
ตัด สินใจของก ลุมตั วอย า ง  ผู วิ จั ยมี ขั้ นตอนการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษา

ทุกชั้นป จํานวน 9 คณะของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รวม 51,398 คน (สวป., 2553) 

กลุมตัวอยาง  ที่ ใช ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ 
นักศึกษาทุกชั้นปของมหาวิทยาลัยรามคําแหง กําหนด
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 
1973) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
397 คน 

 โดยใชสูตร   21
n

Ne
N

+
=    

 
โดยที่ n =  ขนาดกลุมตัวอยาง 
 N = จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรที่ใชใน
การศึกษา 
 2l  = ความผิดพลาดที่ยอมรับได  ซึ่ งจาก
การศึกษาไดกําหนดใหมีคาเทากับ 0.05 
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 แทนคา  

 n = 25)51,398(0.01
51,398

+
  

  = 
129.45
51,398  

  = 397  
  
 ดังนั้นไดกลุมตัวอยางจํานวน 397 คน และใช
การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) 
โดยจําแนกนักศึกษาตามคณะและชั้นป จากนั้นสุม
ตัวอยางอีกครั้งโดยใชการสุมแบบบังเอิญ (accidentally 
random sampling) เนื่องจากขนาดของกลุมตัวอยางมี
จํานวนแตกตางกัน จึงคํานวณจํานวนตัวอยางที่เปน
สวนของประชากรโดยใชสูตรคํานวณตามสัดสวน  
(อุไรวรรณ, 2550) ดังนี้ 

 ใชสูตร     
Ν

= 1
1n nN

 

 โดย  
 n1 =  จํานวนตัวอยางที่จะสุมจากกลุมตัวอยาง
แตละกลุม 
 n =  จํานวนของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 N1 =  ประชากรในแตละกลุม  
 N =  จํานวนประชากรทั้งหมด 
ตัวอยาง คณะนิติศาสตร แทนสูตรโดย 

 

n1 = 
51,398

39710,392×   

n1 = 80 
 

 ดั งนั้ น  จํ า นวนนั ก ศึ กษาคณะนิ ติ ศ าสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง การสุมตัวอยาง ได 80 จาก 9 
คณะ จํานวน 397 คน จะไดตามตารางที่ 1  
 

 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษา 9 คณะ ทุกชั้นป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
หนวยงาน/คณะ จํานวนประชากร (Ni) จํานวนกลุมตัวอยาง (ni) 
คณะนิติศาสตร 10,392 80 
คณะบริหารธุรกิจ 10,214 79 
คณะมนุษยศาสตร 7,202 56 
คณะศึกษาศาสตร 4,441 34 
คณะวิทยาศาสตร 1,983 15 
คณะรัฐศาสตร 15,397 118 
คณะเศรษฐศาสตร 
คณะเทคโนโลยีการสื่อสาร 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

617 
895 
357 

5 
7 
3 

รวม 51,398 397 
 
หมายเหต ุไมรวมนักศึกษา Pre-Degree คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตร 
ท่ีมา : สวนระเบียนสถิติ, ศูนยบริการวิชาการและสารสนเทศ, สวป. มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ขอมูล ณ วันที่  2  

กันยายน  2553) 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบวา ระดับปจจัยในการตัดสินใจ

เลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในภาพรวมอยูในระดับมาก และการ
ตัดสินใจในการเลือกศึกษาในคณะวิชาของมหาวิทยาลัย

รามคําแหง ในภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ 
อาชีพมารดา การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา 
ภูมิลําเนาเดิม ภาคที่อยูอาศัย ท่ีแตกตางกันจะมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ สวนในดานปจจัย คานิยมตามภูมิลําเนาเดิม 
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คาใชจายในการศึกษา 
โอกาส /ความมั่นคงในอาชีพ และแรงจูงใจจากคน

ใกลชิด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกคณะวิชาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ การตัดสินใจในการเลือก 
ศึกษาในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาพรวม 

รายการ Χ  S.D. ระดับ 
1. ดานความคุมคาในการศึกษา 4.34 0.63 มากที่สุด 
2. ดานความสะดวกในการศึกษา 4.15 0.70 มาก 
3. ดานทางเลือกในการศึกษา 4.18 0.61 มาก 
4. ดานสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ ในมหาวิทยาลยั 4.12 0.67 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.20 0.59 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษาที่เปนกลุม
ตัวอยางกับการตัดสินใจเลือกศึกษาในคณะวิชาโดย
ภาพรวมเห็นวาการตัดสินใจเลือกศึกษาอยูในระดับมาก 
(Χ  = 4.20) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
ความคุมคาในการศึกษามีคาเฉล่ียสูงที่สุด (Χ  = 4.34) 
รองลงมาดานทางเลือกในการศึกษา (Χ  = 4.18) และ
ดานความสะดวกในการศึกษาตามลําดับ (Χ  = 4.15) 
สวนดานสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ ในมหาวิทยาลัยมี
คาเฉล่ียนอยที่สุด (Χ  = 4.12)  

 
สรุปและวิจารณผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” เพ่ือครอบคลุมสาระสําคัญ 
ดังเชน ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา พบวา กลุม
ตัวอยาง ท้ังหมดจํานวน 397 คน สวนใหญเปนเพศ
หญิง คิดเปนรอยละ 57.2  มีอายุ 18 - 25 ป คิดเปน
รอยละ 89.0  คณะที่ศึกษาคือ คณะรัฐศาสตร คิดเปน
รอยละ 29.2 อาชีพของบิดาเปนอาชีพคาขาย คิดเปน
รอยละ 38.1 อาชีพของมารดามีอาชีพคาขาย คิดเปน
รอยละ 39.0 และบิดามีรายไดตอเดือน 5,000 - 10,000 
บาท คิดเปนรอยละ 31.8 มารดามีรายไดตอเดือน 
5,000 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.4 บิดามีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 78.0 
มารดามีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา คิดเปนรอยละ 
84.1 ภูมิลําเนาของนักศึกษาจะอยูตางจังหวัด คิดเปน

รอยละ 83.2 และภาคที่อยูอาศัยจะอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 28.7 

ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาในคณะวิชา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาพรวม 
พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางที่ตัดสินใจเลือก
ศึกษาในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเกี่ยวกับ
ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาในคณะวิชา โดย
ภาพรวมเห็นวาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาอยูใน
ระดับมาก (Χ  = 4.11) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวาปจจัยในการตัดสินใจดานคาใชจายในการศึกษามี
คาเฉล่ียสูงที่สุด (Χ  = 4.36) รองลงมาดานชื่อเสียง
มหาวิทยาลัย และโอกาส/ความมั่นคงในอาชีพ (Χ  = 
4.23) ตามลําดับ และดานแรงจูงใจจากคนใกลชิดมี
คาเฉล่ียนอยที่สุด (Χ  = 3.87) 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย ควรศึกษาทะเบียน
ประวัตินักศึกษาในอดีตตามภูมิลําเนาเดิมและปจจุบัน 
มีตําแหนงหนาที่อะไรบางที่ เปนตําแหนงสําคัญๆ 
เพ่ือใหตัวอยางของนักศึกษาเกาที่ประสบความสําเร็จ
ภายหลัง ควรทําประชาสัมพันธผานส่ือสารมวลชนใน
ความสําเร็จดานตาง ๆ เชน งานวิจัยที่เปนประโยชนตอ
สังคม ควรใหความสําคัญ ในคาใชจายในการศึกษาที่ตํ่า
กวามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ควรใหความสําคัญกับบัณฑิต
ในการหางานทําใหไดงานมากที่สุดเทาที่จะทําได ควรมี
การติดตอกับครอบครัวของบัณฑิต หรือทําประชาสัมพันธ 
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหขอมูลความกาวหนาของมหาวิทยาลัย 
ใหเกิดความใกลชิดกับมหาวิทยาลัย 
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กิตติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” สําเร็จได เนื่องจากบุคคล
หลายทานไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูล ขอเสนอแนะ 
คํ า ป รึ กษ า แน ะนํ า  คว ามคิ ด เ ห็ น แ ล ะกํ า ลั ง ใ จ 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสมพิศ โกศัลวัฒน  
และผูชวยศาสตราจารยเสนห โรจนดิษฐ ผู วิจารณ
งานวิจัย ผูเขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย  
ดร. มณี อัชวรานนท คณะกรรมการประเมินงานวิจัย
ฉบับ (ราง) ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย บุญมี 
พันธุ ไ ทย  รองศาสตราจารย สมจิ ต ร า  เ รื อ งศ รี  
รองศาสตราจารยเพ็ญศรี เศรษฐวงศ และผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 
ขอขอบพระคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ทุกคณะ  ทุกชั้ นป  ท่ี ใหความร วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม/ทดลองใชเครื่องมือวิจัย ซึ่งเปนสวนหน่ึง
ท่ีทําใหรายงานการวิจัยของผูวิจัยสําเร็จลุลวง ทายสุดนี้ 

ผู วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
ส นั บ สนุ นทุ น ในก า ร วิ จั ย  แล ะขอขอบพร ะคุณ  
รองศาสตราจารย  ดร .แกวตา  ผู พัฒนพงศ  และ 
นายมานพ อาษา ท่ีชวยสงเสริมสนับสนุนกระตุนเตือน 
และเปนกําลังใจตลอดมาใหผูเขียนจัดทํารายงานการ
วิจัยในครั้งนี้ 
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