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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ปีการศึกษา 2554 ในด้านข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการศึกษา ด้านครอบครัวและเศรษฐกิจ  ด้านการเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้านความต้องการทํางานของนักศึกษา   ด้านความต้องการในการ         
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และด้านความคาดหวังของนักศึกษา  สําหรับประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 ทั้งภาคปกติ และ                
ภาค กศ.ปช. จํานวน 12 หลักสูตร ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต                   
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 6,985 คน แบ่งออกเป็นนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 4,961 คน และ
นักศึกษาภาค กศ.ปช. จํานวน 2,024 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม
ข้อมูลดําเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  2554  มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น                 
6,713 คน คิดเป็นร้อยละ 96.11 ของจํานวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย 
ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 
 1. ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 

    นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2554  ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง  ร้อยละ 67.86 มีอายุตํ่ากว่า 19 ปี ร้อยละ 83.41 มีสถานภาพโสด  ร้อยละ 99.85 มีภูมิลําเนา 
อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 74.37  

ส่วนนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.65  มีอายุตํ่ากว่า 21 ปี ร้อยละ 49.12 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 93.33  สําหรับ
นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่มีงานทําแล้ว ส่วนมากมีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 24.45 
รองลงมา คือ ลูกจ้างหน่วยงานราชการ ร้อยละ 21.92  และธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 16.42 และส่วนมากมี
เงินเดือนต่ํากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 39.04 รองลงมา คือ มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 5,000-7,500 บาท              
ร้อยละ 29.17  และมีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 7,501-10,000 บาท ร้อยละ 23.06  ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ที่
จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 78.13 และมีครอบครัวต้ังอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 81.49   
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 2. ข้อมูลการศึกษาของนักศึกษา 
    นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 ส่วนใหญ่มี               

วุฒิการศึกษาสูงสุดก่อนศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จากระบบ
โรงเรียน) ร้อยละ 84.68 ส่วนใหญ่ปีที่จบการศึกษาสูงสุด ก่อนเข้าศึกษา คือ ปีการศึกษา 2553             
ร้อยละ 94.69  โดยจบการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดของรัฐบาล ร้อยละ 93.49 สําหรับผลการเรียนเฉลี่ย
ของนักศึกษา ส่วนมากมีผลการเรียนเฉลี่ยระหว่าง 2.51-2.99 ร้อยละ 34.32 รองลงมาคือ ผลการเรียน
เฉลี่ยระหว่าง 3.00-3.50 ร้อยละ 31.05 และผลการเรียนเฉลี่ยระหว่าง 2.00-2.50 คิดเป็นร้อยละ 18.50   

ส่วนนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554  
ส่วนมากมีวุฒิการศึกษาสูงสุดก่อนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(จากระบบโรงเรียน) ร้อยละ 49.38  รองลงมา คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 
28.80 ส่วนใหญ่ปีที่จบการศึกษาสูงสุดก่อนเข้าศึกษา คือ ปีการศึกษา 2551-2553 ร้อยละ 75.13  ซึ่ง            
ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดของรัฐบาล ร้อยละ 83.14 โดยส่วนมากมีผลการเรียนเฉลี่ย
ระหว่าง 2.51-2.99  ร้อยละ 32.83 รองลงมาคือ ผลการเรียนเฉลี่ยระหว่าง 2.00-2.50 ร้อยละ 28.96 และ
ผลการเรียนเฉลี่ย ระหว่าง 3.00-3.50 ร้อยละ 23.37  
 3. ข้อมูลทางครอบครัวและเศรษฐกิจ 

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2554  ส่วนใหญ่บิดา
และมารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 76.75  โดยผู้ปกครองของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏนครราชสีมา คือ บิดาและมารดา ร้อยละ 61.41  ส่วนใหญ่บิดาและมารดาของนักศึกษา                  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 57.63  และร้อยละ 64.43  อาชีพบิดาและมารดาของนักศึกษา
ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 41.62  และ ร้อยละ 42.21   

ด้านการกู้เงินกองทุนของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ พบว่า ส่วนมากไม่เคยยื่นกู้เงินกองทุนรัฐบาล  
ร้อยละ 53.61  และส่วนมากนักศึกษาไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.12                

สําหรับที่พักอาศัยขณะศึกษาของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในหอพักเอกชน    
ร้อยละ 60.10 รองลงมา คือ บ้านของบิดาและมารดา ร้อยละ 27.66  

ด้านรายได้ของครอบครัวของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ส่วนมากครอบครัวของนักศึกษามีรายได้
เฉลี่ยต่ออยู่ระหว่าง 50,000-100,000 บาท  ร้อยละ 48.50  รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 100,001-
150,000 บาท  ร้อยละ 24.17 ส่วนด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา พบว่า ส่วนมากนักศึกษาได้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือนประมาณ 2,000 - 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 57.17  รองลงมาคือ ได้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือนต่ํากว่า 2,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 20.99  และส่วนใหญ่นักศึกษาได้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากบิดาและมารดา ร้อยละ 87.38   

นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2554  ส่วนใหญ่
บิดาและมารดาอยู่ด้วยกัน  ร้อยละ 66.03  ส่วนมากผู้ปกครองของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษาอยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ บิดาและมารดา ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ มารดา ร้อยละ 25.63  
ส่วนมากบิดาและมารดาของนักศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 52.17 และร้อยละ 59.62  
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สําหรับอาชีพบิดาและมารดาของนักศึกษาส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 32.37  และ               
ร้อยละ 33.09  รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 18.25 และร้อยละ 15.87                      

ด้านการกู้ เ งินกองทุนรัฐบาลของนักศึกษาภาค  กศ .ปช .  ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ เคย                   
ย่ืนกู้ เงินกองทุนรัฐบาล ร้อยละ 61.58 และส่วนใหญ่ไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา                   
ร้อยละ 64.48                 

ด้านที่พักอาศัยขณะศึกษาของนักศึกษาภาค กศ.ปช. ส่วนมากพักอาศัยอยู่บ้านของบิดามารดา   
ร้อยละ 49.43 รองลงมาคือ หอพักเอกชน ร้อยละ 28.39   

ด้านรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของนักศึกษาภาค กศ.ปช. พบว่า ส่วนมากรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่
ระหว่าง 50,000-100,000 บาท  ร้อยละ 41.00  รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อปีตํ่ากว่า 50,000 บาท            
ร้อยละ 26.11 และมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 100,001-150,000 บาท ร้อยละ 18.41   

ส่วนเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาภาค กศ.ปช. พบว่า นักศึกษาได้รับเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ต่อเดือน 2,000–3,000 บาท ร้อยละ 41.11 รองลงมาคือ ตํ่ากว่า 2,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 23.84  และ
มากกว่า 4,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 20.37  สําหรับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษา กศ.ปช. ส่วนมาก 
คือ บิดามารดา ร้อยละ 52.90  รองลงมาคือ ตนเอง  ร้อยละ 37.18   
 

 4. ข้อมูลการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554  ส่วนใหญ่              

เข้าศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือกทั่วไป  ร้อยละ 70.14  รองลงมาคือ โควตาเรียนดี  ร้อยละ 25.57  
      เมื่อพิจารณาเหตุผลในการเลือกโปรแกรมวิชาที่ศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าตรงกับ            
ความต้องการในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 76.23 รองลงมาคือ เป็นที่ต้องการของแหล่งงาน ร้อยละ 11.55  
ส่วนเหตุผลในการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ มีโปรแกรมวิชาที่ตรงกับความต้องการ  
ร้อยละ 39.17 รองลงมาคือ ใกล้บ้าน ร้อยละ  32.81 และค่าใช้จ่ายไม่แพง ร้อยละ 9.94  ส่วนใหญ่
นักศึกษาวางแผนด้านการศึกษาในปีการศึกษาหน้า คือ การเรียนต่อในสาขาวิชาเดิมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ร้อยละ 95.77  

ส่วนนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 ส่วนใหญ่
เข้าศึกษาในภาค กศ.ปช.ด้วยเหตุผลคือ เวลาเรียนไม่กระทบกับการทํางาน ร้อยละ 65.82  ส่วนใหญ่                
มีเหตุผลในการเลือกโปรแกรมวิชาที่ศึกษา คือ  ตรงกับความต้องการในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 71.41  
รองลงมาคือ เป็นที่ต้องการของแหล่งงาน ร้อยละ 13.96 ส่วนเหตุผลในการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา คือ มีโปรแกรมวิชาที่ตรงกับความต้องการ ร้อยละ 33.76 รองลงมาคือใกล้บ้าน ร้อยละ  
25.34  ส่วนใหญ่นักศึกษาภาค กศ.ปช. วางแผนด้านการศึกษาในปีการศึกษาหน้า คือ การเรียนต่อใน
สาขาวิชาเดิมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร้อยละ 91.00  

 
 
 
 



 

 ง

 5. ข้อมูลความต้องการการทํางานของนักศึกษา 
นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2554  ส่วนมาก

นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดหางานให้ทําระหว่างเรียน ร้อยละ 51.35  โดยต้องการทํางาน                   
ในวันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 63.33  

ส่วนนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554  ที่ไม่ได้
ทํางานระหว่างเรียน ส่วนมากไม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดหางานให้ทําระหว่างเรียน ร้อยละ 54.63   

 
 6. ข้อมูลความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554  ส่วนใหญ่
นักศึกษาต้องการพัฒนาตนเองนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียน  ร้อยละ 81.04  ส่วนมากนักศึกษาต้องการ
พัฒนาตนเองนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียน คือ ด้านภาษาต่างประเทศ  ร้อยละ 44.51  รองลงมา คือ 
ต้องการพัฒนาตนเองด้านคอมพิวเตอร์  ร้อยละ 27.63  

ส่วนนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 ส่วนใหญ่
นักศึกษาต้องการพัฒนาตนเองนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียน ร้อยละ 80.40 ส่วนมากนักศึกษาต้องการ
พัฒนาตนเองด้านภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 48.68  รองลงมาคือ ต้องการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์                  
ร้อยละ 30.16     

 
 7. ข้อมูลความคาดหวังของนักศึกษา 

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554  ส่วนใหญ่มีความ
คาดหวังในการเข้ามาเรียน คือ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และเชี่ยวชาญสาขาที่สอน  ร้อยละ 81.36  รองลงมา
คือ มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ร้อยละ 66.96 และมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ร้อยละ 63.00  สําหรับ
ความคาดหวังหลังจบการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีความคาดหวังหลังจบการศึกษาคือ ต้องการ            
รับราชการ  ร้อยละ 66.39  

ส่วนนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2554              
ส่วนใหญ่มีความคาดหวังในการเข้ามาเรียน คือ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน                  
ร้อยละ 75.49 รองลงมาคือ มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ร้อยละ 66.86 และมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
ร้อยละ 66.49   สําหรับความคาดหวังหลังจบการศึกษาของนักศึกษาส่วนใหญ่ คือ ต้องการรับราชการ  
ร้อยละ 61.69                
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Abstract 

The purpose of this research was to collecting of new Nakhon Ratchasima Rajabhat 
University student in academic year 2011 about their personal profile, education, family         
and economic status, the decision to study at  Nakhon Ratchasima Rajabhat University, 
prospective job they would like to have during their study , type of extra-curricula 
activities for self-development they want to take part, and their expectation after 
graduation. The population for this research are Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
new weekday and Weekend students from twelve majors, i.e. education , liberal arts, law, 
public administration, fine arts, science, industry, business administration, economy, 
communication arts, Public Health and Architecture majors. The total number of the 
population is 6,985 student, which can be divided into 4,961 weekday students and 2,024 
weekend  students. For this study, the questionnaires were used to collect data. The data 
collection was done in the period from July to December 2011. 6,713 questionnaires were 
returned, which is 96.11 percent of the number total of the population. The frequency 
and percentage method has been used for the data analysis. 
 The results of the research are as follows. 
 1. The information about Student’s profile  

Nakhon  Ratchasima Rajabhat University new weekday students in academic 
year 2011 are mostly female, which equals to 67.86 percent of the total population 
studied. The average are is below 19 years old equaling to 83.41 percent. The students 
who live inside the city of Nakhon Ratchasima are 74.37 percent 

Nakhon Ratchasima Rajabhat University new weekend students in academic year 
2011 are mostly female, equals to 63.65 percent. The average age is lower than 21 years 
old equaling to 49.12 percent. Most of these students are single, which is 93.33 percent of 
the total population. As for the career, 24.45 percent of these students are Private 
company’s employees. government employees are 21.92 percent and Business equals to 
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16.42 percent. The students who earn monthly wages lower than 5,000 baths a month are 
39.04 percent, between 5,000-7,500 baths a month are 29.17 percent and between 7,501 
– 10,000 baths a month are 23.06 percent. The students who live inside the city of 
Nakhon Ratchasima are 78.13 percent and families located in Nakhon Ratchasima are 
81.49 percent. 

 
 2. The Information about education Level of student. 
      The highest educational level of Nakhon Ratchasima Rajabhat University new 
weekday students in academic year 2011 before they entered the university was 
Matthayom 6 which equals to grade 12. (formal education system). The student who have 
had this level of education are 84.68 percent. The students who finished this highest level 
of education before just entering Nakhon Ratchasima Rajabhat University in academic year 
2010 equal to 94.69 percent. Of these, 93.49 percent graduated from government school. 
Student’s grade point average of 2.51 to 2.99 represents 34.32 percent. GPA of 3.00-3.50 is 
31.05 percent and between 2.00-2.50 equals to 18.50 percent respectively.  

As for Nakhon Ratchasima Rajabhat University new weekend students in 
academic year 2011, the highest education level of most of them before admission to 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University was Matthayom 6 which equals to grade 12. 
(formal education system), which represents 49.38 percent. 28.80 percent of the students 
had higher vocational certificate level. The students who finished this highest level of 
education before just entering Nakhon Ratchasima Rajabhat University in academic year 
2008 -2010 equal to 75.13 percent. Of these students, 83.14 percent graduated from 
government school. Grade point average of 2.51-2.99 of this group of students represents 
32.83 percent. GPA of 2.00-2.50 is 28.96 percent while between 3.00-3.50 equals to 23.37 
percent respectively.  

 
3. The Information about family and Economic Status of students. 

              Most of fathers and mothers of Nakhon Ratchasima Rajabhat University new 
weekday students live together, which represent 76.75 percent of the population studied. 
The students who have a father and a mother as parents represent 61.41 percent. 
Father’s level of elementary school equals to 57.63 percent and mother’s represent 64.43 
percent. Father who have career of agriculture are 41.62 percent and mother’s 41.21 
percent respectively.  
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As for the information about government educational loan, 53.61 Percent of  
new weekday students has never applied for this kind of loan, and 56.12 percent of them 
do not want to the university to provide them education loan. As for accommodations, 
most of them rent an apartment, which represent 60.10 percent, and students who live 
with their parents equals to 27.66 percent. As for the information about average income of 
new weekday student’s family, the study shows that the average income per year of 
50,000-100,000 bath is 48.50 percent and the average income per year of 100,001-150,000 
bath is 24.17 percent. The monthly personal expense money level of 2,000-3,000 baht 
equals to 57.17 percent and lower than 2,000 baht is 20.99 percent. Student whose 
parent are responsible for their monthly expense are 87.38 percent. 

As for Nakhon Ratchasima Rajabhat University new weekend students in 
academic year 2011, ones whose father and mother live together represent 66.03 percent. 
Students who have a father and a mother as parents represent 45.45 percent, a mother as 
parents represent 25.63 percent. Father’s education level of elementary school equals to 
52.17 percent and mother’s represents 59.62 percent respectively. 

As for the information about careers of the student’s parent, the research shows 
that most of their father are agriculturists, which equals to 32.37 percent while 18.25 
percent of them is a day laborer. For their mothers, most of them are agriculturists 
equaling to 33.09 percent while 15.87 percent of them is a day laborer. 

As for the information educational loan, 61.58 percent of the weekend students 
has never applied for the loan while 64.48 percent of them do not want to the university 
to provide them with the loan. 

For the accommodations, it is found that most of the weekend students live with 
their family, which 49.43 percent while 28.39 percent rents an apartment. 

The average income of the weekend student’s family is between 50,000 - 
100,000 baht per year, which represent 41.00 percent of the population while the average 
income of lower than 50,000 baht per year is 26.11 percent, and the average income                
is between 100,001-150,000 baht per year is 18.41 percent. The students who have 
received the monthly expense money is between 2,000-3,000 bath represent 41.11 
percent while 23.84 percent of them has had the monthly expanse money lower than 
2,000 baht and more than 4,000 baht is 20.37 percent. Most of them  parent are 
responsible for their monthly expense are 52.90 percent, responsible for their own 
expenses, which represent 37.18 percent. 
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 4. The information about students’ Admission to Nakhon Ratchasima Rajabhat 
University. 

70.14 percent of most new weekday students entered the university through 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University’s admission test, followed by the 25.57 percent of 
excellent academic result quota. The reason for choosing their major of study is that 
those major are appropriate for their choices of the future’s careers, which represent 76.23 
percent, followed by the need of the job market equals to 11.55 percent. The reason for 
choosing Nakhon Ratchasima Rajabhat University is majors offer right up to their mind and 
could serve their need representing 39.17 percent while the distance reason from home is 
32.81 percent, and the reason in terms of low expenditure equals to 9.94 percent. 95.77 
percent of new weekday students prefers to continue their study in the same major during 
the following academic year. 

Most of students who choose to study at Nakhon Ratchasima Rajabhat 
University on weekend because it does not interfere with their regular work represent 
65.82 percent. The main reason for choosing their major of study is that those major are 
appropriate for their present job equals to 71.41 percent, followed by the need of the job 
market equals to 13.96 percent. As for the reason for choosing to study at Nakhon 
Ratchasima Rajabhat University, 33.76 percent of students selects this university because it 
offers programs of study which serves their need, and the students who choose because it 
is not far from their home represent 25.34 percent. 91.00 percent of new weekday 
students prefers to continue their study in the same major during the following academic 
year. 

 
 5. The Information about Jobs during Study. 

Most of Nakhon Ratchasima Rajabhat University new weekday students in 
academic year 2011 would like the university to provide them with part-time jobs, which 
totals to 51.35 percent. Most of them would like to have part-time jobs on weekend, 
which represents 63.33 percent. 

As for Nakhon Ratchasima Rajabhat University new weekend students in 
academic year 2011, For unemployed , 54.63 percent of them do not want the university 
to provide them with part-time jobs . 
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 6. The information about Extra-curricular Activities for Self-development. 
     Besides regular-curricular activities, 81.04 percent of new weekday students 
would like to take part in extra-curricular activities for self-development. 44.51 percent of 
them wants to improve themselves in term of foreign languages while 27.63 percent 
needs to improve computer skill. 

As for new weekend students, 80.40 percent of them would like to participate 
in extra-curricular activities for self-development of these, 48.68 percent of the students 
wants to improve themselves in term of foreign languages and 30.16 percent of them 
needs to improve computer skills. 

 
 7. The Information about Student’s Expectation. 

81.36 percent of new weekday students choose to study at Nakhon Ratchasima 
Rajabhat University because the university lectures are expert in their responsible subjects 
While  66.96 percent of them choose this university because of new and modern teaching 
system and 63.00 percent enter the university because of the university’s modern and 
updated learning sources. As for the career after their graduation, most of new weekday 
student want to be civil servants represent 66.39 percent . 

As for new weekend Students. 75.49 percent of them choose to study at 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University because the university lectures are expert in their 
responsible subjects, while 66.86 percent of these students choose this university because 
it‘s new and modern learning and teaching system and 66.49 percent enter the university 
because of the university’s modern and updated learning sources. As for the career after 
their graduation, the research shows that most of students want to be civil servants 
represent 61.69 percent. 


