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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาปญหาของวิธีการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา   
ประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย  ตอวิธีการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  และศึกษา
แนวทางในการพัฒนาวิธีการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
สําหรับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูสมัครประเภทโควตา  ประจําปการศึกษา 2553 
จํานวน 372 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ท่ีสุมแบบบังเอิญ 
และกรรมการสอบสัมภาษณนักศึกษาประเภทโควตา ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 11 คน
ตามจํานวนของหลกัสูตรท่ีเปดสอน โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  และใชวิธีการสุมแบบโควตาตามจํานวนของหลักสูตรที่เปดสอน  เก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนมกราคม – มีนาคม 2553 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้ 

1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวนท้ังสิ้น 372 คน พบวาสวนใหญเปนเพศ 
ชาย จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 75.8 และมีอายุระหวาง 17-20 ป จํานวน 367 คน คิดเปนรอยละ 
98.7 โดยสวนมากมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ระหวาง  3.00 -  3.50 จํานวน 138 คน คิดเปน
รอยละ 37.1 สําหรับสถานศึกษาเดิมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 82.0 และอยูในสังกัดของรัฐบาล จํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 
98.1 ซึ่งถึงแมวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  จะไมมีญาติพ่ีนองเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 57.0 แตก็มีความสนใจในการเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 
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2. ขอมูลความสนใจการศึกษาตอของผูตอบแบบสอบถาม พบวา แหลงขาวท่ีผูตอบ 
แบบสอบถามรับทราบเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา  สวนใหญคือติดตามจาก 
ประกาศรับสมัครท่ีสงไปโรงเรียน จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 81.7 โดยผูตอบแบบสอบถาม
ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาสมัครสอบคัดเลือก  เพื่อศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  สวนใหญมีจํานวน 
1 แหง เฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 36.3 ซึ่งเหตุผลสําคัญ 
ท่ีสุดในการเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญ
คือ สาขาวิชาตรงกับความสนใจ จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 61.6 นอกจากนี้ขอมูลจากผูปกครอง 
หรือญาติพ่ีนอง  ก็มีผลตอความสนใจในการเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามากท่ีสุด
ของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญคือ แนะนําใหมาสอบถามรายละเอียดการศึกษาตอ จํานวน 269 คน 
คิดเปนรอยละ 72.3 สวนแนวทางตัดสินใจเลือกศึกษาตอของผูตอบแบบสอบถาม  หากผานการคัดเลือก 
โควตาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และสอบผาน แอดมิดช่ันของมหาวิทยาลัยอื่นแลว  
สวนใหญ คือ สละสิทธิแ์อดมิดช่ัน จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 61.8 

3. ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  ระดับความคิดเห็นของผูตอบ 
แบบสอบถาม อันดับที่ 1 ตองการใหมีการประชาสัมพันธขอมูลการรับสมัคร การสอบสัมภาษณที่
ชัดเจน เพ่ือใหทราบรายละเอียดลวงหนา จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 44.6 รองลงมา คือ 
ตองการใหการสอบคัดเลือกโควตา  ควรเปดโอกาสใหทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
มีสิทธิ์มาสมัครสอบเทาเทียมกัน จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 43.8 

4. ความคาดหวังของการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ของผูตอบ 
แบบสอบถาม  เม่ือเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  สวนใหญมีความคาดหวังวา
อาจารยผูสอนมีความรูและเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 36.0 
เหตุผลรองลงมา คือ มีแหลงการเรียนรูท่ีทันสมัย จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 32.3 และความ
คาดหวังเม่ือสําเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนแลว  สวนใหญตองการใหมีอัตรารองรับ
เพ่ือบรรจุเปนขาราชการ จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 57.3  เหตุผลรองลงมา คือตองการใหมี
ความรวมมือกับองคกรตาง ๆ  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตรงกับความตองการ จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 
3.43  
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ดังนั้นหากพิจารณาจากขอมูลการวิจัยขางตน  สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
ของการวิจัยไดวา  ปญหาของวิธีการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  เม่ือพิจารณาจากผลการวิจัย คือ ขาดความพรอมดานการเตรียมการท้ังอาคารสถานท่ี
และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  บางสวนในการสอบสัมภาษณ  และปญหาดานหลักเกณฑวิธีการ
คัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  ควรเปนระบบท่ีสามารถคัดกรองผูผานการคัดเลือกไดจริง  
ในดานความพึงพอใจของกลุมเปาหมายตอวิธีการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  ผูสมัครประเภท
โควตามีความพึงพอใจตอวิธีการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  อยูในระดับปานกลาง  สวนกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตามี
ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน  ซึ่งยังไมพึงพอใจตอวิธีการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตามากนัก  
โดยใหขอเสนอแนะและแนวทาง  ในการพัฒนาวิธีการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ท่ีควรปรับปรุงแตละดานไว  และในภาพรวมคิดวาการคัดเลือก
นักศึกษาประเภทโควตา  ควรมีการสอบขอเขียนเพื่อวัดความรูพื้นฐานมากอนสอบสัมภาษณ  
เพราะหากพิจารณาระดับความรูความสามารถของผูสมัครแตละคนจากเกรดเฉลี่ย (GPA) อยางเดียว
อาจไมชัดเจน  เพ่ือใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชา 
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Abstract 
 

The purposes of the study are: firstly, to examine problems of undergraduate quota 
admission of Nakhon Ratchasima Rajabhat University; secondly, to analyze undergraduate 
students’ perceptions towards the admission system; thirdly, improve the quota admission 
system. The participants of the study are: firstly, 372 applicants for undergraduate quota 
admission in academic year 2010; and the 11 committee members of the quota admission 
according to the numbers of the university’s curriculum. Questionnaires and random in-depth 
interviews are used as research tools in collecting data. The data is collected since January to 
March 2010. The results of the study are as following; 

1. According to the personal information of the 372 respondents; there are 282 male 
respondents (98.7%), there are 367 respondents who are 17-20 years old, there are 138 students 
(37.1%) whose Grade Point Average (GPA) is between 3.00-3.50. Moreover, there are 305 
students (82%) whose high schools were in Nakhon Ratchasima. There are 365 students (98.1%) 
whose their high schools belonged to the government. Even though most of the respondents 
do not have any relatives in Nakhon Ratchasima, 212 students (57%) intend to enter to Nakhon 
Ratchasima Rajabhat University.  

2. In terms of the admission announcement, there are 304 students (81.7%) who know 
about the admission from their schools.  There are 135 students (36.3%) who purposefully 
decide to further their study in Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The most important 
reason in selecting Nakhon Ratchasima Rajabhat University as their university is favorite fields 
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of the study reported by 229 students (61.6%). Moreover, parents’ decision is influent to 
students’ selection of studying at Nakhon Ratchasima Rajabhat University. There are 269 
students (72.3%) who are suggested to ask for more information at the Nakhon Ratchasima 
Rajabhat University themselves. Among of them, there are 230 students (61.8%) who will deny 
the acceptance of Nakhon Ratchasima Rajabhat University if they are accepted by other 
universities.  

3. According to the quota admission information, there are two major concerns of the 
students. Firstly, it is found that 166 students (44.6%) would like clear advertisement about 
application or interviews so that they can prepare themselves in advance. Secondly, there are 
163 students (43.8%) who claim that the quata admission should be provided for all students in 
the northeastern provinces. 

4. According to students expectation if they are accepted by the university, there are two 
major expectation from them. Firstly, 134 students (36%) expect for knowledeable and 
professional teachers. Secondly, 120 students (32.3%) expect for updated learning resources.  
In term of students’ expectation after graduation, there are also two major expectation. Firstly, 
there should be enough positions in government sections for them reported by 213 students 
(57.3%). Secondly, there should be cooperation among related organizations in producing 
specialized undergraduate students reported by 128 students (3.43%).  
 
  According to examining problems of undergraduate quota admission, the research 
results can be summarized as follows; firstly, there is lack of preparation of facilities such as 
interviewed area or facilitated equipments. Secondly, the undergraduate quota admission criteria 
should be standardized and applicable. Thirdly, the admission applicants are satisfied of the 
quota admission system in the moderate level. Next, the admission board members have various 
opinions towards the system. Moreover, they suggest to improve the undergraduate quota 
admission system in different area. In order to reach the qualified applicants, they should not be 
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only considered from their GPA. The applicants should previously do the test before being 
interviewed.  

 
 
 


