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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และความสนใจเข้ า
ศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มตัวอย่ างใช้ ในการวิจัยคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ ในโรงเรียนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่ าง
จานวน 1,648 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือ แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ แบบปลายเปิ ดและแบบปลาย
ปิ ด โดยแบบปลายปิ ดนั้นเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามวิธขี องลิเคิร์ต แบ่งระดับการ
วัดเป็ น 5 ระดับ
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้ านระบบการสอบคัดเลือกมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สดุ รองลงมาคือสภาพแวดล้ อม
ของสถาบัน และค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่งเงินทุน/ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน 1 ปั จจัย
ด้ านบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจพบว่า ผู้ปกครอง มีอทิ ธิพลมากที่สดุ 2 ปั จจัยด้ านสื่อแนะแนว/แนะนาพบว่า การ
เข้ าไปแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนของสถาบันนั้นๆ มีผลมากที่สดุ 3 ปัจจัยด้ านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน
พบว่ า ผลการประกันคุณภาพการศึกษาหรือผลการจัดอันดับ (university ranking) ที่มีการเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ มีผล
มากที่สดุ 4 ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมของสถาบันพบว่า ความพร้ อมและความทันสมัยของอุปกรณ์การเรียนการสอนมีผล
มากที่สดุ 5 ปัจจัยด้ านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ พบว่า ห้ องสมุดมีผลมากที่สดุ 6 ปัจจัยด้ านค่าธรรมเนียมการศึกษา/
แหล่งเงินทุน/ค่าใช้ จ่ายต่างๆ พบว่า ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับเมื่อเข้ าศึกษาต่อมีผลมากที่สดุ 7
ปั จจัยด้ านระบบการสอบคัดเลือกพบว่ า รูปแบบการรับนักศึกษา เช่ น รับจากคะแนนแอดมิสชั่น สอบตรง หรือเลือก
รับเข้ าศึกษาจากทั้งสองทางมีผลมากที่สดุ
ผลการศึกษาเกี่ยวกับความสนใจเข้ าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้ อย
ละ 37.70 มีความสนใจ ร้ อยละ 34.27 ไม่สนใจ และร้ อยละ 28.03 ยังไม่แน่ใจ จากกลุ่มตัวอย่างที่สนใจส่วนใหญ่ศึกษา
อยู่ในโรงเรียนเขตจังหวัดกาแพงเพชรมากที่สดุ รองลงมาคือจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร ตามลาดับ ผลการศึกษา
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สนใจเลือกเข้ าศึกษามากที่สดุ เป็ นอันดับหนึ่ง และอันดับสองพบว่า สาขาวิชาที่กลุ่มตัวอย่างสนใจเลือก
เข้ าศึกษามากที่สุดเป็ นอันดับที่ 1 จานวน 3 สาขาวิชา ได้ แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชา
ภาษาจีน อีกทั้ง สาขาวิชาที่กลุ่มตัวอย่ างสนใจเลือกเข้ าศึกษาเป็ นอันดับที่ 2 จานวน 3 สาขาวิชาแรก ได้ แก่ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาจีน เช่นกัน
คาสาคัญ : ปัจจัย ตัดสินใจ ศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา
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บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564 น้ อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในหลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 คือ ยึด “คนเป็ นศู นย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้ างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้ มีความเป็ นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่ รู้ มีความรู้ มีทกั ษะ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทศั นคติท่ดี ี รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้ างคนให้ ใช้ ประโยชน์และอยู่ กับสิ่งแวดล้ อมอย่ างเกื้อกูล อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม โดยการเตรียมความพร้ อมด้ านกาลังคนและการเสริมสร้ างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย
มุ่งเน้ นการพัฒนาคนในทุกมิตแิ ละในทุกช่วงวัยให้ เป็ นทุนมนุษย์ท่มี ศี ักยภาพสูง มุ่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็ นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2559
ประกอบกับในปั จจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเป็ นจานวนมาก โดยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาถึง 156
แห่ ง แบ่งออกเป็ น มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ 23 แห่ ง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 12 แห่ ง รวมวิทยาลัยชุมชน ราชภัฏ
38 แห่ ง ราชมงคล 9 แห่ ง และเอกชน 74 แห่ ง (ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา, 2560 และใน
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ งก็มีจุดเน้ นจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปต่างต้ องแข่งขันเพื่อที่จะให้ นักเรียนเลือกเข้ ามาศึกษา
ต่อในสถาบันของตนทั้งการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทนั สมัย จัดสรรสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ตอบสนองแก่
ผู้เรียนให้ มากที่สดุ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการวิจัยนี้จะสามารถนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์และการเตรียมการด้ านต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
เป็ นข้ อมูลนาเสนอมหาวิทยาลัยได้ ทราบถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่ าง เพื่อที่จะได้ กาหนดแผนงาน นโยบายในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรียนมากที่สดุ วัตถุประสงค์ของการวิจัยใน

กลุ่มวิจัยสถาบัน

Abstract
The purpose of this research is to study the factors affecting decision-making to further study at a higher
education level and the interest in studying in Faculty of Humanities, Naresuan University of high school students
in the lower northern region of Thailand. The population is the students who were studying at Mattayom 6 at
schools in 9 provinces in the lower northern region. The sample size was 1,648, while the number of the
respondents was 2,347. The research tool is a questionnaire which is divided into two parts: an open-ended part
and a close-ended part. The Likert rating scale was used for the second part.
The results of the study were divided into two aspects. The first aspect showed that the factors affecting
decision making to further study at the higher education level were various. The examination system was the most
important factor for students to consider. The second factor was the institution’s environment and the third factor
was tuition fee. For the sub-factors in each factor, it was found that parents, guidance from high school teachers,
quality assurance or the results of university ranking, teaching aids, library, scholarships, and admission system
were the factors influencing the decision making of the students. In addition, the second aspect focused on the
students’ interest in studying in Faculty of Humanities, Naresuan University. The results revealed that 37.70
percent of the participants were interested in studying at Faculty of Humanities, and most of the participants chose
the English major and the Thai major as their first and second choice, respectively.
Keywords: Factors, Decisions, Further Study, Higher Education Level
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ครั้ ง นี้ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และความสนใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่าง
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้ แก่ จังหวัดสุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทยั ธานี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
และได้ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สตู รของทาโร ยามาเน ที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.03 การเทียบขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างสัดส่วนตามตารางของทาโร ยามาเน (อ้ างถึงในสมบัติ ท้ ายเรือคา, 2553 จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 31,293
คน (กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 จะมีขนาดกลุ่มตัวอย่ างอยู่ท่จี านวน
1,648 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.27 ของจานวนนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ทั้งหมดในโรงเรียนเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง และนาจานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมากระจายตามแต่ละโรงเรียน 264 แห่ ง ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ตามตารางดังนี้
จานวนโรงเรียน
จานวนประชากร
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
(แห่ง)
(คน)
(คน)
1. ตาก
20
2,499
132
2. สุโขทัย
27
3,331
176
3. อุตรดิตถ์
19
2,472
130
4. พิษณุโลก
39
4,485
236
5. เพชรบูรณ์
39
4,772
251
6. กาแพงเพชร
32
4,136
218
7. พิจิตร
30
2,790
147
8. นครสวรรค์
37
4,987
262
9. อุทยั ธานี
21
1,821
96
รวม
264
31,293
1,648
(ข้ อมูลจานวนนักเรียนในสังกัด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้ จากการสืบค้ นจากระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของกลุ่มสารสนเทศ สนผ.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มวิจัยสถาบัน
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การวิจัยครั้งนี้ใช้ การสุ่มกลุ่มตัวอย่ างแบบ การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) (สมบัติ ท้ าย
เรือคา, 2559 โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เป็ นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่ าง (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร พิจิตร
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทยั ธานี ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 31,293 คน ได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 1,648 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 5.27 และดาเนินการจาแนกกลุ่มตัวอย่าง 1,648 คน (ร้ อยละ 5.27 ของแต่ละโรงเรียนในทุก 9 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง จานวน 264 แห่ ง เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่มีการจัดการเรียน
การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จานวน 262 แห่ง จากทั้งหมดที่มีใน
ฐานข้ อมูล 264 แห่ ง เนื่องจากมี 2 โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนในระดับชั้นนี้แล้ ว แจกแบบสอบถามไปทั้งหมด 3,000 ฉบับ
และได้ รับกลับคืนมาจานวน 2,347 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 78.23 ของแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด และดาเนินการวิเคราะห์
แบบสารวจที่รวบรวมได้ โดยใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ แยกวิเคราะห์ศึกษาข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค่าร้ อยละ (percentage) และศึกษาความสาคัญของปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สถิติท่ใี ช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ย ( x และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งแบบปลายเปิ ดและปลายปิ ด แบ่งออกเป็ น 3
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สอบถามข้ อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อ
การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และส่วนที่ 3 สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับความสนใจเข้ าศึกษาต่ อในมหาวิทยาลัย
นเรศวร
โดยในส่วนที่ 2 จะเป็ นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา จานวน 27 ข้ อ ลักษณะของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามวิธีการของลิ
เคิร์ต (Likert Scale) (อ้ างถึงในสมบัติ ท้ ายเรือคา, 2553 แบ่งระดับในการวัดออกเป็ น 5 ระดับ โดยมีการกาหนด
เกณฑ์การให้ คะแนนเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ค่าเฉลีย่
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ความหมาย
มีผลต่อการตัดสินใจของท่านมากที่สดุ
มีผลต่อการตัดสินใจของท่านมาก
มีผลต่อการตัดสินใจของท่านปานกลาง
มีผลต่อการตัดสินใจของท่านน้ อย
มีผลต่อการตัดสินใจของท่านน้ อยที่สดุ

ผลการศึกษา
ข้อมูลพื้ นฐาน
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2,347 คน เป็ นเพศชายร้ อยละ 27.6 และเพศหญิง ร้ อยละ 72.3 ไม่ตอบ ร้ อยละ 0.1
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สดุ ร้ อยละ 42.4 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย ร้ อยละ
18.4 และพนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง ร้ อยละ 15.2 ตามลาดับ รายได้ เฉลี่ยของครอบครัวต่ อเดือนส่วนใหญ่ อยู่ ระหว่ าง
10,001 – 20,000 บาท ร้ อยละ 40.0 รองลงมาคือ ต่ากว่า 10,000 บาท ร้ อยละ 32.6 และ 20,001 – 30,000 บาท
ร้ อยละ 12.1 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ กาลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทย์ -คณิต ร้ อยละ 69.2 รองลงมาคือ
ศิลป์ -ภาษา ร้ อยละ 21.3 และศิลป์ -คานวณ ร้ อยละ 5.8 ตามลาดับ และมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ในสถาบัน อุด มศึก ษามากที่ส ุด ร้ อ ยละ 93.8 รองลงมาคือ ไม่แ น่ ใ จ ร้ อ ยละ 5.0 และไม่ศ ึก ษาต่อ ร้ อ ยละ 1.2
ตามลาดับ
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ผลการวิจัยนี้ได้ มาจากข้ อมูลจากการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็ นการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อ แบ่งออกเป็ น 7 ปั จจัยใหญ่ ประกอบด้ วย 1 ด้ านภูมิหลังและ
ความสามารถส่วนบุคคล 2 ด้ านบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ 3 ด้ านสื่อแนะแนว/แนะนา 4 ด้ านคุณภาพและ
ภาพลักษณ์ของสถาบัน 5 ด้ านสภาพแวดล้ อมของสถาบัน 6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่ งเงินทุน/ค่าใช้ จ่ายต่างๆ
และ 7 ระบบการสอบคัดเลือก โดยมีผลการศึกษาในแต่ละปัจจัยดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ของปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ

1. ด้ านภูมิหลังและความสามารถส่วนบุคคล
2. ด้ านบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
3. ด้ านสื่อแนะแนว/แนะนา
4. ด้ านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน
5. ด้ านสภาพแวดล้ อมของสถาบัน
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่งเงินทุน/ค่าใช้ จ่ายต่างๆ
7. ระบบการสอบคัดเลือก

ค่าเฉลีย่
3.55
3.30
3.70
3.67
3.77
3.72
3.95

ค่าเบีย่ งเบน
(S.D.)
0.749
0.671
0.735
0.639
0.591
0.717
0.705

ระดับ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

กลุ่มวิจัยสถาบัน

ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
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จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ปั จจัยด้ านระบบการสอบคัดเลือกมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.95 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้ านสภาพแวดล้ อมของสถาบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.77 อยู่ใน
ระดับมาก และด้ านค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่ งเงินทุน/ค่าใช้ จ่ายต่างๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.72 ระดับมาก ตามลาดับ
และปัจจัยด้ านบุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจนั้นมีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ อยู่ท่ี 3.30 อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ของปั จจัยด้านภูมิหลังและความสามารถส่วนบุคคล
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
1. ด้านภูมิหลังและความสามารถส่วนบุคคล
1.1 ความสามารถด้ านวิชาการและผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบน
(S.D.)

ระดับ

3.55

0.749

มาก

จากตารางที่ 2 ปัจจัยด้ านภูมหิ ลังและความสามารถส่วนบุคคลนี้ ผู้วิจัยกาหนดปัจจัยย่อยไว้ เพียง 1 ปัจจัย ดังนั้น
ผลวิจัยที่ได้ จึงมีค่าเดียว คือ ด้ านความสามารถด้ านวิชาการและผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าเฉลี่ย 3.55
อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ของปั จจัยด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

3.31
3.29
3.71
3.74
3.14
3.27

ค่าเบีย่ งเบน
(S.D.)
0.936
0.928
0.928
0.965
1.054
1.053

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2.63

1.197

ปานกลาง

ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ

ค่าเฉลีย่

1. รุ่นพี่/คนรู้จักเรียนอยู่ในสถาบันนั้นๆ เป็ นผู้แนะนา
2. เพื่อน
3. อาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ท่สี อนในโรงเรียน
4. ผู้ปกครอง
5. ญาติพ่ีน้อง
6. มีบุคคลที่ท่านประทับใจ บุคคลที่มีช่ ือเสียงเป็ นศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันในสถาบัน
นั้นๆ
7. การบังคับของผู้ปกครองหรือผู้ปกครองประสงค์จะให้ ศกึ ษาต่อในสถาบันนั้นๆ

ระดับ

ปั จจัยด้ านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนั้นพบว่ า ผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
3.74 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ อาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ท่สี อนในโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 3.71 ระดับมาก และรุ่นพี่/
คนรู้จั ก เรี ย นอยู่ ในสถาบันนั้นๆ เป็ นผู้ แนะนา ค่ า เฉลี่ย 3.31 ระดับปานกลาง ตามล าดับ แต่ ส าหรั บการบังคับของ
ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองประสงค์ท่จี ะให้ ศึกษาต่อในสถาบันนั้นๆ นั้นมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจน้ อยที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย
2.63 อยู่ในระดับปานกลาง

กลุ่มวิจัยสถาบัน

ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ของปั จจัยด้านสื่อแนะแนว/แนะนา
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ค่าเฉลีย่

1. การแนะนาจากสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่น
พับ อินเทอร์เน็ต คู่มือการศึกษาต่อ เป็ นต้ น
2. มีข้อมูลจากการเข้ าไปแนะแนวการศึกษาต่อของสถาบันนั้นๆ

3.68

ค่าเบีย่ งเบน
(S.D.)
0.883

3.71

0.843

ระดับ
มาก
มาก
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ปั จจัยด้ านสื่อแนะแนว/แนะนานั้น พบว่ า การเข้ าไปแนะแนวการศึกษาต่อของแต่ ละสถาบันนั้นมีผลต่ อการ
ตัด สิน ใจมากที่สุด โดยมีค่ า เฉลี่ ย อยู่ ท่ี 3.71 ระดับมาก รองลงมาคือ การแนะน าจากสื่อต่ า งๆ เช่ น วิ ทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพับ อินเทอร์เน็ต คู่มอื การศึกษา เป็ นต้ น ค่าเฉลี่ย 3.68 ระดับมาก
ตารางที่ 5 ค่าเฉลีย่ ของปั จจัยด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
1. อายุ/ความเก่าแก่ของสถาบัน
2. ชื่อเสียงหรือการเป็ นที่ยอมรับในสังคมของสถาบัน
3. ชื่อเสียง/คุณภาพของอาจารย์ผ้ ูสอนในสถาบันนั้นๆ
4.ศิษย์เก่าของสถาบันนั้นๆ เป็ นผู้มีช่ ือเสียงหรือมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ
5. ชื่อเสียงของนักศึกษาปัจจุบัน
6. ผลการประกันคุณภาพการศึกษา หรือผลการจัดอันดับ (university ranking
ที่มีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

ค่าเฉลีย่
3.45
3.81
3.79
3.61
3.53
3.85

ค่าเบีย่ งเบน
(S.D.)
0.900
0.832
0.816
0.857
0.855
0.826

ระดับ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปั จจัยด้ านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบันพบว่า ปั จจัยด้ านผลการประกันคุณภาพการศึกษาหรือผลการจัด
อันดับ (university ranking) ที่มกี ารเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.85 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ด้ านชื่อเสียงหรือการเป็ นที่ยอมรับในสังคมของสถาบันนั้นๆ ค่าเฉลี่ย 3.81 ระดับมาก และด้ าน
ชื่อเสียง/คุณภาพของอาจารย์ผ้ สู อน ค่าเฉลี่ย 3.79 ระดับมาก ตามลาดับ แต่ปัจจัยอายุ/ความเก่าแก่ของสถาบันนั้นน้ อย
ที่สดุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.45 ระดับปานกลาง
ตารางที่ 6 ค่าเฉลีย่ ของปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ

ค่าเฉลีย่

1. ขนาดพื้นที่ ความใหญ่ โต และความทันสมัยของอาคารเรียน
2. ความสวยงาม และความร่มรื่นภายในสถาบัน
3. ความพร้ อมและความทันสมัยของอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน
4. ที่ต้ังของสถาบั น (อยู่ ใ กล้ บ้ า น กลับ บ้ า นได้ สะดวกในวั นหยุ ด หรื อ ช่ ว งปิ ด
เทอม
5. สิ่งอานวยความสะดวกต่ างๆ เช่ น สนามกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย หอพัก
WIFI ห้ องสมุด โรงอาหาร ห้ องคอมพิวเตอร์ สถานพยาบาล เป็ นต้ น

3.69
3.83
3.94
3.59

ค่าเบีย่ งเบน
(S.D.)
0.814
0.788
0.790
1.029

3.80

0.701

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมของสถาบัน พบว่า ปั จจัยด้ านความพร้ อมและความทันสมัยของอุปกรณ์การเรียนการ
สอนนั้นมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้ านความสวยงามและความร่ มรื่น
ภายในสถาบัน ค่าเฉลี่ย 3.83 ระดับมาก และ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ค่าเฉลี่ย 3.80 ระดับมาก ตามลาดับ แต่
ปัจจัยด้ านที่ต้งั ของสถาบันนั้น มีผลต่อการตัดสินใจน้ อยที่สดุ ค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 7 ค่าเฉลีย่ ของด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ

1. สนามกีฬา
2. สถานที่ออกกาลังกาย
3. หอพัก

ค่าเฉลีย่
3.69
3.67
3.76

ค่าเบีย่ งเบน
(S.D.)
0.859
0.881
1.014

ระดับ
มาก
มาก
มาก

กลุ่มวิจัยสถาบัน

ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
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ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
4. WIFI (จุดบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ท
5. ห้ องสมุด
6. โรงอาหาร
7. ห้ องคอมพิวเตอร์
8. สถานพยาบาล

ค่าเฉลีย่
3.78
3.91
3.88
3.87
3.84

ค่าเบีย่ งเบน
(S.D.)
0.969
0.822
0.843
0.816
0.853

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เนื่องจากมีรายละเอียดหลายปัจจัย ผู้วิจัยจึงได้ แบ่งข้ อคาถามเป็ น 8 ประเด็น
ย่ อ ย ประกอบด้ ว ย สนามกีฬ า สถานที่อ อกก าลั ง กาย หอพั ก WIFI ห้ องสมุ ด โรงอาหาร ห้ องคอมพิ ว เตอร์ และ
สถานพยาบาล เพื่อให้ ทราบถึงข้ อมูลความต้ องการของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สดุ ผลการศึกษาพบว่า ห้ องสมุด มีผล
ต่อการตัดสินใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.91 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ โรงอาหาร ค่าเฉลี่ย 3.88 ระดับมาก และห้ อง
คอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ย 3.87 ระดับมาก ตามลาดับ สาหรับสถานที่ออกกาลังกายนั้นน้ อยที่สดุ ค่าเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 8 ค่าเฉลีย่ ของปั จจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่งเงินทุน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ

ค่าเฉลีย่

1. ค่าธรรมเนียมในการศึกษาของสถาบันนั้นๆ
2. ค่าใช้ จ่ายในการครองชีพของจังหวัดที่สถาบันแห่งนั้นตั้งอยู่
3. ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์ท่ คี าดว่ าจะได้ รับเมื่อเข้ าศึกษาต่ อในสถาบัน
นั้นๆ

3.68
3.68
3.79

ค่าเบีย่ งเบน
(S.D.)
0.853
0.822
0.869

ระดับ
มาก
มาก
มาก

ปั จจัยด้ านค่ าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่ งเงินทุน/ค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ พบว่ า ปั จจัยด้ านทุนการศึกษาและสิทธิ
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับเมื่อเข้ าศึกษาต่อในสถาบันนั้นๆ มีผลต่อตัดสินใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.79 อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ด้ านค่าธรรมเนียมในการศึกษา และด้ านค่าใช้ จ่ายในการครองชีพของจังหวัดที่สถาบันแห่ งนั้นตั้งอยู่ เท่ากัน
ค่าเฉลี่ย 3.68 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 9 ค่าเฉลีย่ ของปั จจัยด้านระบบการสอบคัดเลือก
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ

ค่าเฉลีย่

1. รูปแบบการรับนักศึกษา เช่ น รับจากคะแนนแอดมิสชั่น สอบตรง หรือเลือก
รับเข้ าศึกษาจากทั้งสองทาง
2. วิชาที่ใช้ สอบ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิ สิกส์ หรือวิชาความถนัด
3. อัตราการแข่งขันในการสอบเข้ าคณะในสถาบันนั้นๆ

3.99

ค่าเบีย่ งเบน
(S.D.)
0.801

3.89
3.97

0.843
0.844

ระดับ
มาก
มาก
มาก

กลุ่มวิจัยสถาบัน

ปัจจัยด้ านระบบการสอบคัดเลือกพบว่า ปัจจัยด้ านรูปแบบการรับนักศึกษา เช่น รับจากคะแนนแอดมิสชั่น สอบ
ตรง หรือเลือกรับเข้ าศึกษาจากทั้งสองทางมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
อัตราการแข่งขันในการสอบ ค่าเฉลี่ย 3.97 ระดับมาก และวิชาที่ใช้ สอบ ค่าเฉลี่ย 3.89 ระดับมาก ตามลาดับ
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นอกจากได้ มีการสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อแล้ ว ยังได้ สอบถามความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความสนใจเข้ าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมาจากแบบสอบถามส่วน
ที่ 3 ซึ่งเป็ นข้ อคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด ผลการวิจัยแสดงได้ ดงั นี้

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความสนใจ
สนใจ
ไม่สนใจ
ยังไม่แน่ใจ
ไม่ตอบ
รวม

จานวน (คน)
815
741
606
157
2,319

ร้อยละ
35.1
32.0
26.1
6.8
100

วิจารณ์ สรุปผล และอภิปรายผลการศึกษา
1. จากวัตถุประสงค์ของการวิจั ย คือ เพื่ อศึกษาปั จจัยในการตัดสินใจเลือกศึ กษาต่ อ ระดับอุด มศึกษาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่าง และผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่างมากที่สดุ คือ ปั จจัยด้ านระบบ
การสอบคัดเลือก รองลงมาคือ ด้ านสภาพแวดล้ อม และด้ านค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่ งเงินทุน/ค่า ใช้ จ่ า ยต่า งๆ
ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่ า นักเรียนมีความกังวลถึงความยากง่ ายในการรับนิสิตเข้ าศึกษาของแต่ ละสถาบัน จึงมี
ความคิดว่ าหากมีทางเลือกในการรับนักศึกษาหลายทางน่าจะมีโอกาสเข้ าศึกษาต่อได้ มากที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับ วรรณ
กาญจน์ กันธอินทร์ (2553 ที่กล่ าวว่ า เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่ างสนใจเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะปั จจัยที่สาคัญ
ได้ แก่ มีภมู ิลาเนาอยู่ใกล้ สถาบันการศึกษา และมีโควตาและโครงการจานวนมากให้ เลือก และสอดคล้ องกับ ธนกฤต ยืน
ยงเดชา (2554 ที่กล่ าวว่ า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี โควตาและโครงการจานวนมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้ องการที่จะเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต้ องการเพิ่มโอกาสในเข้ าศึกษาต่อ ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
ของสถาบันซึ่งเป็ นปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจ เป็ นอันดับ 2 พบว่า ปัจจัยด้ านความพร้ อมและความทันสมัยของอุปกรณ์

กลุ่มวิจัยสถาบัน

กลุ่มตัวอย่ าง ร้ อยละ 35.10 สนใจที่จะเข้ าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่าง
ร้ อยละ 32.0 ไม่สนใจที่จะเข้ าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 26.1 ยังไม่
แน่ใจว่าจะเข้ าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรหรือไม่ หลังจากนั้นได้ สอบถามความประสงค์ของกลุ่ม
ตัวอย่ างที่มีความสนใจเข้ าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและกลุ่มตัวอย่ างที่ยังไม่แน่ ใจว่าจะเข้ า
ศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรหรือไม่ จานวน 1,421 คน เกี่ยวกับสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์
จานวน 10 สาขาวิชา ประกอบด้ วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน พม่าศึกษา
นาฏศิลป์ ไทย ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก และดุริยางคศาสตร์ไทย ที่ประสงค์จะเลือกเข้ าศึกษาต่อเป็ นอันดับ 1 และ 2
พบว่า สาขาวิชาที่เลือกเป็ นอันดับ 1 มากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ ภาษาอังกฤษ ร้ อยละ 36.8 รองลงมาคือ ภาษาไทย ร้ อย
ละ 31.8 และภาษาจี น ร้ อยละ 7.2 ตามลาดับ สาขาวิชาที่เลือกเป็ นอันดับ 2 มากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ ภาษาอังกฤษ
ร้ อ ยละ 25.4 รองลงมาคือ ภาษาไทย ร้ อ ยละ 14.4 และภาษาจี น ร้ อ ยละ 12.0 น่ า สังเกตว่า สาขาวิชาที่ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามเลือกเป็ นอันดับ 2 มากที่สดุ 3 อันดับแรก สอดคล้ องกับสาขาวิชาที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามเลือกเป็ นอันดับ 1
มากที่สดุ
จากการพิจารณารายจังหวัดพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดกาแพงเพชรมีความสนใจเข้ าศึกษาต่ อใน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมากที่สดุ ร้ อยละ 43.0 รองลงมาคือจังหวัดอุตรดิตถ์ ร้ อยละ 37.7 และจังหวัด
พิจิตร ร้ อยละ 37.2 ตามลาดับ และจังหวัดตากน้ อยที่สดุ ร้ อยละ 32.1 กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้ าศึกษาต่อคณะ
มนุ ษยศาสตร์ หรือไม่ ส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ ในจั งหวัดกาแพงเพชรมากที่สุดเช่ น กัน ร้ อยละ 29.0 รองลงมาคือจังหวั ด
เพชรบูรณ์ ร้ อยละ 28.1 และจังหวัดตาก ร้ อยละ 28.0 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจเข้ าศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์
ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในจังหวัดพิจิตรมากที่สดุ ร้ อยละ 38.9 รองลงมาคือจังหวัดสุโขทัย ร้ อยละ 35.0 และจังหวัดอุตรดิตถ์
ร้ อยละ 34.6 ตามลาดับ
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กลุ่มวิจัยสถาบัน

การเรี ย นการสอนนั้นมีผ ลต่ อการตัด สินใจมากที่สุด ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะนักเรีย นมีค วามหวังว่ า การเข้ ามาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มคี วามพร้ อมด้ านอุปกรณ์การเรียนการสอน จะช่วยให้ การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถเรียนได้ อย่างประสบผลสาเร็จ นอกจากนั้น ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ พบว่า ห้องสมุด มีผลมากที่สดุ ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะนักเรียนมีความหวังว่ า การค้ นคว้ าเพิ่มเติมนอกห้ องเรียน โดยการเข้ าห้ องสมุด ซึ่งจะมีเอกสาร ตารา
หนังสือประกอบการเรียนอย่างเพียงพอที่จะทาให้ ผลการเรียนที่ดีข้ นึ มากกว่าสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สถานที่
ออกกาลังกาย สถานพยาบาล เป็ นต้ น ปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินมากที่สดุ เป็ นอันดับที่ 3 คือ
ด้ า นค่ า ธรรมเนี ย มการศึ กษา/แหล่ ง เงิ น ทุ น /ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในปั จ จั ย ย่ อย ยั ง พบว่ า เรื่ องของ
ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับเมื่อเข้ าศึกษาต่อนั้น เป็ นปัจจัยย่อยที่มผี ลต่อการตัดสินใจมากที่สดุ ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มรี ายได้ น้อย โดยอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท และประกอบ
อาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่ และมีความคาดหวังที่จะได้ รับทุนการศึกษา รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะอานวยและ
ช่วยเหลือให้ สามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาได้ ดังทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Victor H.Vroom, 1964 ที่กล่าวถึง
แรงจูงใจว่าเป็ นสิ่งที่กาหนดทิศทางในการกระทาเพื่อให้ ได้ มาตามสิ่งที่หวังไว้
2. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้ อที่ 2 คือ เพื่อศึกษาความสนใจในการเข้ าศึกษาต่ อในคณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ร้ อยละ 37.70 สนใจที่จะเข้ าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า มีภมู ิลาเนาอยู่
ใกล้ สถาบันการศึกษา และมีโควตาและโครงการจานวนมากให้ เลือก ซึ่งเป็ นการ เพิ่มโอกาสในเข้ าศึกษาต่อ ซึ่งสอดคล้ อง
กับผลการวิจัยของ วรรณกาญจน์ กันธอินทร์ (2553 และสอดคล้ องกับ ธนกฤต ยืนยงเดชา (2554 ที่กล่าวว่า จบจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ วจะมีโอกาสในการประกอบอาชีพสูงกว่ าสถาบันอื่น และมีโควตาและโครงการจานวนมาก
นอกจากนั้นผลการศึกษาสาขาวิชาที่ประสงค์จะเลือกศึกษาต่อเป็ นอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองพบว่า 3 สาขาวิชาแรก คือ
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจี น ตามลาดับ หากพิจาณาความถี่พบว่า สาขาวิชาที่ถูกเลือกเป็ นอันดับ 1 และ 2 คือ
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ได้ รับความนิยมจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นอย่างมากมีจานวนกว่า 400 คน ซึ่งอันดับที่ 3 ถัดมามี
จานวนไม่ ถึง 100 คน และสาขาวิชาที่เลือกเป็ นอันดับ 2 จานวน 3 สาขาวิชาแรก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
ภาษาจีน ตามลาดับเช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ภาษาเป็ นสิ่งที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพในอนาคต ประกอบกับเหตุผลที่ได้ รับส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความชอบเรียนด้ านภาษาต่างประเทศ และ
เป็ นประโยชน์ต่องานในอนาคต หางานทาได้ ง่าย ดังทฤษฎี ความคาดหวังของวรูม (Victor H.Vroom, 1964 ที่กล่าวถึง
แรงจูงใจว่าเป็ นสิ่งที่กาหนดทิศทางในการกระทาเพื่อให้ ได้ มาตามสิ่งที่หวังไว้
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1 คณะและมหาวิทยาลัยควรดาเนินการเข้ าไปให้ ข้อมูลการศึกษาต่อแก่นักเรียนยังโรงเรียนต่างๆ ในเชิงรุก
หรืออาจมีการเชิญให้ รุ่นพี่ท่กี าลังศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ที่เด่นด้ านกิจกรรม เด่นด้ านการเรียน ร่ วมไปแนะแนวให้
ข้ อมูลเพื่อดึงดูดความสนใจให้ มากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้น ควรมุ่งเน้นให้ขอ้ มูลไปที่ผูป้ กครองและอาจารย์แนะแนวหรือ
อาจารย์ที่สอนในโรงเรียนของนักเรียนเป็ นพิเศษ เนื่องจากจากผลการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
มากที่สดุ คือ ผู้ปกครอง และอาจารย์ในโรงเรียน
2 คณะและมหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้ นการประชาสัมพันธ์ให้ ข้อ มูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ที่จะได้ เมื่อเข้ าเป็ นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ทุนแลกเปลี่ยนระหว่ าง
ประเทศ เป็ นต้ น
3 กลุ่มตัวอย่ างที่สนใจเข้ าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์เป็ นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดกาแพงเพชรมาก
ที่สดุ รองลงมาคือ อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์และเพชรบูรณ์เท่ากัน อุทยั ธานี และตาก ตามลาดับ จะ
เห็นได้ ว่าที่สนใจน้ อยที่สดุ คือ จังหวัดอุทยั ธานีและตาก ซึ่งอาจจะมาจากระยะที่ห่างไกลของจังหวัดนั้นๆ และมหาวิทยาลัย
ดังนั้น คณะและมหาวิทยาลัยอาจะเลือกลาดับความสาคัญในการเข้ าไปแนะแนวการศึกษาต่อ โดยอาจพิจารณามุ่งไปที่
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จังหวัดที่ให้ ความสนใจน้ อยที่สดุ เพื่อเร่งดึงความสนใจให้ นักเรียนกลุ่มเหล่านั้นเปลี่ยนความประสงค์ และสนใจเข้ าศึกษา
ต่อมากยิ่งขึ้น หากจะพิจารณาเพิ่มเติมในกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์หรือไม่น้นั พบว่า มา
จากจังหวัดกาแพงเพชรมากที่สุดเช่ นกัน รองลงมาคือ ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย พิ ษณุโลก และอุตรดิตถ์
ตามลาดับ ซึ่งคณะหรือมหาวิทยาลัยควรเร่งเข้ าไปให้ ข้อมูล แนะแนวการศึกษาต่อ ดึงความสนใจให้ นักเรียนกลุ่มนี้สนใจ
และตัดสินใจเข้ าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป
4 คณะและมหาวิทยาลัยควรมุ่งประชาสัมพั นธ์ เผยแพร่ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ต่างๆ ของ
มหาวิ ทยาลั ย นเรศวร เผยแพร่ ใ นช่ องทางต่ า งๆ ซึ่ ง ปั จ จุ บันมีเว็บ ไซต์ห รื อ หน่ วยงานที่เผยแพร่ ข้ อ มู ล การจั ด อันดับ
มหาวิทยาลัยหลายหน่วยงาน ซึ่งได้ รับการตอบรับและเป็ นที่จับตามองของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเป็ นอย่างมาก
คณะหรือมหาวิทยาลัยอาจสมัครขอรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ต่างๆ ทั้งระดับชาติ หรือนานาชาติ และเน้ น
การประชาสัมพันธ์ตามช่องทางดังกล่าว
5 คณะและมหาวิทยาลัยควรมุ่งจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาและซ่อมบารุงอุปกรณ์สาหรับการเรียนการ
สอน ปรับปรุงสถานที่ห้องสมุดให้ มีความทันสมัย และมุ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี้ และนามาเป็ น
ข้ อมูลในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่มหาวิทยาลัย
6 คณะและมหาวิทยาลัยอาจเพิ่มข้ อมูลเกี่ยวกับการได้ งานทา อาชีพต่างๆ ที่เมื่อจบการศึกษาไปแล้ ว สามารถ
ประกอบอาชีพใดได้ บ้าง ตลอดจนอาชีพที่น่าสนใจในปั จจุบันของศิษย์เก่า เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่มหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นในแต่ละสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์ท่ยี ังมีผ้ ูสนใจไม่มากนักอาจมีสาเหตุมาจากคิดว่าเป็ นภาษาที่ยากต่อ
การศึกษา ดังนั้นอาจต้ องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ เพื่อดึงดูดความสนใจให้ เลือกเข้ าศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น
หรืออาจดาเนินการวิจัยเพิ่มเติมเป็ นรายสาขาวิชา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1 การสอบถามถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในการวิจัยครั้งต่อไป อาจออกแบบแบบสอบถาม ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามใส่ตัวเลขลาดับความสาคัญของแต่ละปั จจัย เพื่อให้ ได้ ผลการศึกษาที่ชัดเจนกว่านี้ เนื่องจากในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ ค่าเฉลี่ย และผลการวิเคราะห์ท่ไี ด้ ในแต่ละปัจจัยมีผลใกล้ เคียงกันมาก ทาให้ ยากต่อการคัดเลือก
หรือการพิ จารณาปั จจัยที่นักเรียนมีความต้ องการ มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ ตรงต่ อความ
ต้ องการเป็ นพิเศษ
2 ในการเลือกโรงเรียนสาหรับส่งแบบสอบถาม ควรพิจารณาถึงสัดส่วนของแผนการเรียนของกลุ่มตัวอย่างให้
สอดคล้ องกับหน่วยงานที่ประสงค์จะใช้ ข้อมูลวิจัย
3 สาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป อาจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือปัจจัยที่ต้องการในการศึกษาต่อใน
แยกแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ ทราบถึงความต้ องการศึกษาต่อเฉพาะสาขาวิชา และเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
บริหารจัดการแต่ละหลักสูตรโดยเฉพาะอีกด้ วย

เอกสารอ้างอิง
ธนกฤต ยืนยงเดชา. (2554 . ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็ นอันดับหนึง่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

กลุ่มวิจัยสถาบัน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ที่เป็ นที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณ
ดร.คัมภีร์ นูนคาน ที่ให้ ความอนุเคราะห์แนะนาด้ านภาษาอังกฤษของบทความวิจัยครั้งนี้
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