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บทคัดยอ
การวิจยั เรื่องนีม้ ีจุดประสงคเพื่อศึกษาเหตุผลของนักศึกษาในการเขาศึกษาที่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2549 ประชากรในการวิจยั คือนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 454 คน เครื่องมือที่ใชการวิจัย คือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจเขาศึกษาที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 หัวขอ การ
เก็บรวบรวมขอมูลผานทางอาจารยที่ปรึกษา ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณมาวิเคราะหจํานวน 391
ฉบับ คิดเปนรอยละ 86.12 ของจํานวนประชากรทั้งหมด การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่เปนเหตุผลในการตัดสินใจในระดับมาก 3 ปจจัย
คือ เปนคณะที่เปดสอนสาขาที่ตรงกับความตองการ (3.85) เปนคณะที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม (3.51) และมีความตั้งใจที่จะเลือกเรียนไวลวงหนาแลว (3.51) ปจจัยที่เปนเหตุผลในการ
ตัดสินใจในระดับปานกลาง 8 ปจจัย คือทราบวาที่นมี้ ีอุปกรณการเรียนการสอนครบและทันสมัย
(3.35) ทราบวามีอาจารยที่สอนดีและมีความสามารถสูง (3.28) ผูปกครองตองการใหศกึ ษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (3.24) คาใชจายระหวางการเรียนต่ํากวาที่อนื่ (3.14) มีโอกาสที่จะหางาน
ทําไดระหวางเรียน (3.13) เปนมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษา (ICL) (3.08) เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใ กล
บาน(2.84) และไดรับการแนะนําจากรุนพี่ (2.73) ปจจัยทีเ่ ปนเหตุผลในการตัดสินใจในระดับนอย 3
ปจจัย คือ ไดรับการแนะนําจากฝายแนะแนวของสถานศึกษาเดิม (2.42) เลือกเรียนตามเพื่อนที่เรียน
ดวยกันจากสถานศึกษาเดิม (2.36) และสอบที่อื่นไมได (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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