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บทคัดยอ 
  

การวิจยัเร่ืองนีมี้จุดประสงคเพื่อศึกษาเหตุผลของนักศึกษาในการเขาศึกษาท่ีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2549  ประชากรในการวิจยัคือนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมช้ันปท่ี 1  ปการศึกษา 2549  จํานวน 454 คน เคร่ืองมือท่ีใชการวจิัย คือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจเขาศึกษาท่ีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 14 หัวขอ การ
เก็บรวบรวมขอมูลผานทางอาจารยท่ีปรึกษา ไดรับแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาวเิคราะหจํานวน 391 
ฉบับ  คิดเปนรอยละ 86.12 ของจํานวนประชากรทั้งหมด การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีเปนเหตุผลในการตัดสินใจในระดับมาก 3 ปจจัย 
คือ เปนคณะที่เปดสอนสาขาท่ีตรงกับความตองการ (3.85)  เปนคณะท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับ
ของสังคม (3.51)  และมีความต้ังใจท่ีจะเลือกเรียนไวลวงหนาแลว (3.51)  ปจจัยที่เปนเหตุผลในการ
ตัดสินใจในระดับปานกลาง 8 ปจจัย คือทราบวาท่ีนีมี้อุปกรณการเรียนการสอนครบและทันสมัย 
(3.35) ทราบวามีอาจารยท่ีสอนดีและมีความสามารถสูง (3.28) ผูปกครองตองการใหศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (3.24) คาใชจายระหวางการเรียนตํ่ากวาท่ีอ่ืน (3.14) มีโอกาสที่จะหางาน
ทําไดระหวางเรียน (3.13) เปนมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษา (ICL) (3.08) เปนมหาวิทยาลัยท่ีอยูใกล
บาน(2.84) และไดรับการแนะนําจากรุนพี ่ (2.73) ปจจัยท่ีเปนเหตุผลในการตัดสินใจในระดับนอย 3 
ปจจัย คือ ไดรับการแนะนําจากฝายแนะแนวของสถานศึกษาเดิม (2.42) เลือกเรียนตามเพ่ือนท่ีเรียน
ดวยกันจากสถานศึกษาเดิม (2.36) และสอบท่ีอ่ืนไมได (1.98) 
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Abstract 

 

 The purpose of this research was to study the reasons of students for selecting to further study 
at Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University on academic year 2006. 

The populations were 454 students of the first year undergraduate level of Industrial 
Technology program on academic year 2006. Tool for collecting data was questionnaires about 14 
reasons which students used to make decision to further study at Faculty of Industrial Technology. Data 
was collected by student’s advisors.  391 complete questionnaires were analyzed by percentage, means 
and standard deviation. 

The results of this research found at high level were 3 reasons which students used to make 
decision :  Faculty of Industrial Technology had programs that they wanted (3.85),  Faculty of Industrial 
Technology was famous and socially accepted (3.51), and students had strongly aimed to study at 
Faculty of Industrial Technology before (3.51).  At the medium level were found 8 reasons which 
students used to make decision :  Tools and learning aids were complete and up to date  (3.35), Faculty’s 
teachers had good teaching and high ability (3.28),  Parents wanted them to study at Lampang Rajabhat 
University only (3.24),  Low tuition fee (3.14),  Chance to get work during study (3.13), The University 
had income contingent loan (ICL) (3.08),  The University was close to their home (2.84),  and 
suggestion received from senior students (2.73).  At the low level were found 3 reasons which students 
used to make decision : Guidance from old school (2.42), Make decision like their friends from old 
school (2.36),  and could not pass entrance examination anywhere (1.98) 
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