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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประเมิน 5 ด้าน รวม 24 ปัจจัย
ผลการวิจ ัย พบว่า การตัดสินใจแนะแนวศึ กษาต่ อระดับ อุด มศึก ษาพิจ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย
เลขคณิตของด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจจากมากไปน้อย คือ การบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 57.3
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 52.0 การเงิน คิดเป็นร้อยละ 45.8 สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 45.3 และสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ตามลำดับ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษา
ต่ อ 5 อันดับแรก คือ มหาวิ ท ยาลั ย มีช ่อ งทางการติ ดต่ อ สำหรับ ครู แ นะแนวหลากหลายช่อ งทาง
คิดเป็นร้อยละ 62.0 มหาวิทยาลัยมีโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว คิดเป็นร้อยละ 60.8 เจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครรวดเร็วฉับไว คิดเป็นร้อยละ 59.8 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ลงพื้นที่ให้ความรู้ สร้างความเชื่อมั่นให้ครูแนะแนว คิดเป็นร้อยละ 56.3 และการจัดให้มีการเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 49.6 ตามลำดับ โดยบทสรุปงานวิจัยนี้จะทำให้งานรับเข้าศึกษา ทราบถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน ใจแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนวระดับมัธยมศึ ก ษา
ตอนปลาย และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต
คำสำคัญ: การตัดสินใจ, ครูแนะแนว, การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
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Abstract
This article aimed to study the factors affecting higher education guidance of
upper secondary school guidance teachers nationwide. This study was a quantitative
research. The tool used for data collection was a questionnaire assessing five aspects
comprising 24 factors.
The results showed that the factors affecting the decision- making on higher
education guidance, based on the arithmetic mean of the dimension of the level affecting
the decision from high to low, were academic services (57. 3% ), curriculum (52. 0% ),
financial (45.8%), welfare and facilities (45.3%), and institutions (42.0%), respectively. When
considering each item individually, the ease of communication between the admission staff
and teachers came first (62%) followed by a special quota by the university (60.8%). The
third important factor was direct contact with the admission team for information about
the application timeline and other details (59. 8% ). The least two items in the top five
categories were the chances to meet with the university chancellor and open- house
scheme (56.3% and 49.6%), respectively. This study provided opportunities for admission
staff to acquire factors affecting the guidance teachers’ opinions to advise secondary school
students and could be used for strategic planning for the upcoming academic year to
achieve the best outcome for the university.
Keywords: Decision-making, Guidance Teacher, Higher Education Entrance

บทนำ
การศึกษาเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิต และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของ
มนุษย์ กล่าวคือการศึกษาจะช่วยสร้างจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยธรรม
ทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิต
การประกอบอาชีพ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกวัย (กาญจนา วัฒายุ, 2548) การศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการศึกษาที่ทำให้เกิดวิช าชีพ
และองค์ความรู้ที่จำเพาะด้านอันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ การตัดสินใจที่จะเลือกศึกษา
ต่อในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ตนเองสนใจ หรือแม้แต่ในสถาบันการศึกษาที่ดีนั้ น เป็นปัจจัย ที่สำคัญ
ที่น ักเรียนจะต้ องพิ จารณาก่ อนการตั ดสินใจเลื อกหลั กสูตร/สาขาวิ ชา หรือสถาบันการศึ กษาต่ าง ๆ
ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามากมาย ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกำกับ
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ของรัฐ เอกชน และอื่น ๆ มากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน (อโณทัย กมุทชาติ, 2562)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของครู
แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่ว่าการแนะแนวการศึกษาโดยครู
แนะแนวนั้นเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อนำข้อมูล
มาใช้วางแผนการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษาถัดไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การแนะแนวศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของครู แ นะแนว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

การทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
จากหลาย ๆ ทางเลือก ที่ได้พิจารณาอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร (ชวลิต ชูกำแพง, 2553)
2. ทฤษฎีการตัดสินใจ
องค์ประกอบของการตัดสินใจ การกระทำของมนุษย์ย่อมต้องมีเหตุผลในการกระทำเสมอ
ขณะที่เหตุผลก็ไม่ได้จำกัดเพียงอย่างเดียว แต่จะประกอบด้วยหลายเหตุผลขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
3. องค์ประกอบของการตัดสินใจ
การตัดสินใจเลือกกระทำพฤติกรรมของมนุษย์นั้น มักเกิดจากความเชื่อและความไม่เชื่อ
เป็นเหตุผลหลักที่ใช้ให้การตัดสินใจ ซึ่งความเชื่อและไม่เชื่อนี้เกิดจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของครอบครัว (ปัจจัยทางครอบครัว) และปัจจัยส่วนตัวหลาย ๆ อย่างมารวมกัน (จีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ, 2554)
4. ความสำคัญของการตัดสินใจ
ทฤษฎีการบริหารองค์การในยุคหนึ่งได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร อันได้แก่
การวางแผน การจัดการองค์การ การบริหารงานบุคคล การอำนวยการและการควบคุม
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแนะแนวการศึกษา
ค่านิยม มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีตัวเลือกหลายตัว ตัวเลือกที่หนึ่ง
อาจมีผลทำให้ค่านิยมพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีขึ้น เช่น ขนาดของครอบครัว การเงิน ทิศทาง
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ของเศรษฐกิจสังคม ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ ในช่วงที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองผู้คนมีเงินสำหรับจับจ่าย
ใช้สอยได้อย่างสบายใจ เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำจึงจับจ่ายใช้สอยน้อยลง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549)

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิดของ Cubillo,
Sanchez and Cervino (2006) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถาบัน 2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านการเงิน
4) ด้านสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก และ 5) ด้านการบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยด้านสถาบัน
ปัจจัยด้านหลักสูตร

การเลือกแนะแนวศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจัยด้านการเงิน
ปัจจัยด้านสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปัจจัยด้านการบริการวิชาการ
แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการวิจัยเป็นหลักซึ่งมีประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร คือ ครูแนะแนวระดั บชั ้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรีย น ทั่ว ประเทศ
จากฐานข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษา ในระบบรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 4,000 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอนในโรงเรียน
ทั่วประเทศ จำนวน 403 คน จากฐานข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
จำนวนทั้งสิ้น 4,000 คน มีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร
ยามาเน่ (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์, 2553) ซึ่งมีค่าความคาดเคลื่อน 5%
สูตร n = N
1+Ne2
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เมื่อ n = จำนวนตัวอย่างที่จะต้องทำการสุ่ม
N = จำนวนประชากรทั้งหมด
e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้การวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูล เกี่ย วกับปัจ จัยที่ส ่งผลต่ อการแนะแนวศึ กษาต่ อระดั บอุดมศึ ก ษาของ
ครูแนะแนวระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้ว ย 1) สถาบัน 2) หลักสูตร
3) การเงิน 4) สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก 5) การบริการวิชาการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ โดยตรวจสอบ
ความถูกต้ อ งของเนื้ อ หา ให้ ส อดคล้อ งตามวั ตถุป ระสงค์ แนวคิดทฤษฎี และกรอบแนวความคิ ด
ในการวิจัย
3.2 นำแบบประเมิน เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน โดยหาค่าความสอดคล้องระหว่าง
คำถามและวัตถุประสงค์ ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence: IOC)
โดยมีค่า IOC = 0.89
3.3 ทำการทดสอบแบบประเมิน (Try-Out) กับอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 30 คน
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ตอบมีความเข้าใจตรงกันและตอบคำถามตามความเป็นจริงได้ทุกข้อ เพื่อนำผลไปหาค่า
ความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจาก
การคำนวณมีค่า 0.906 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์, 2553)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทำการเก็บข้อมูลการวิจัย จากครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ทำการสอน
อยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 403 คน และตรวจสอบข้อมูลแบบประเมินเพื่อทำการวิเคราะห์ ห า
ค่ า เฉลี ่ ย (Mean) และส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistics) นำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิควบคู่กับการบรรยาย ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน
แบบประเมินและการแปลความหมายของคะแนน เป็นลักษณะของแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.81–
2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย และค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนวระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ส่วนใหญ่ครูแนะแนวที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
84.62 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 15.38 ส่วนอายุ พบว่า ครูแนะแนวมีอายุระหว่าง 41-60 ปี
คิดเป็นร้อยละ 60 และที่มีประสบการณ์ทำงานด้านแนะแนวการศึกษามากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยครูแนะแนว
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ มากกว่าร้อยละ 50 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
1. ปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านสถาบัน) ดังนี้

แผนภาพที่ 2 แสดงปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านสถาบัน)
จากแผนภาพที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านสถาบัน)
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ มหาวิทยาลัยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 46.2 มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ คิดเป็นร้อยละ 44.9
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 41.4 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นอากาศ
ดีและสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 40.9 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในสังคม คิดเป็นร้อยละ39.5
และมหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ใกล้ หรืออยู่ในภูมิภาคเดียวกับโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ตามลำดับ

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
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2. ปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านหลักสูตร) ดังนี้

แผนภาพที่ 3 แสดงปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านหลักสูตร)
จากแผนภาพที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านหลักสูตร)
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ หลักสูตรมีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน คิดเป็นร้อยละ
54.1 หลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 52.9 หลักสูตรมีให้เลือก
หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 51.6 และหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นที่นิยมในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 49.6 ตามลำดับ
3. ปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านการเงิน) ดังนี้

แผนภาพที่ 4 แสดงปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านการเงิน)
จากแผนภาพที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านการเงิน)
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ รายได้ของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 53.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 47.1 ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 45.9 ค่าธรรมเนียมการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.9
ค่าหอพัก คิดเป็นร้อยละ 42.4 และค่าหนังสือและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ39.7 ตามลำดับ
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4. ปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านสวัสดิการและสิ่งอำนวย
ความสะดวก) ดังนี้

แผนภาพที่ 5 ปั จ จั ย ที ่ ค รู แ นะแนวเลื อ กแนะแนวศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย (ด้ า นสวั ส ดิ ก าร
และสิ่งอำนวยความสะดวก)
จากแผนภาพที ่ 5 พบว่ า ปั จ จั ย ที ่ ครู แ นะแนวเลื อ กแนะแนวศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย
(ด้านสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก) เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ มหาวิทยาลัยมีมาตรการดูแล
คุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 48.6 มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ทุนเพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.7 มหาวิทยาลัยมีหอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วน
คิดเป็นร้อยละ 44.4 และมหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย
โรงอาหาร โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 42.4 ตามลำดับ
5. ปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านการบริการวิชาการ) ดังนี้

แผนภาพที่ 6 แสดงปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านการบริการวิชาการ)

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)
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จากแผนภาพที่ 6 พบว่า ปัจจัยที่ครูแนะแนวเลือกแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ด้านการ
บริการวิชาการ) เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ มหาวิทยาลัยมีช่องทางการติดต่อสำหรับครูแนะแนว
หลากหลายช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 62.0 มหาวิทยาลัยมีโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว คิดเป็นร้อยละ
60.8 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยให้ข้อมูล ข่าวสารการรับสมัคร รวดเร็วฉับไว คิดเป็นร้อยละ 59.8 ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ให้ ความรู้ สร้างความเชื่อมั่นให้ครูแนะแนว คิดเป็นร้อยละ 56.3 และการจัดให้มี
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 49.6 ตามลำดับ

อภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแนะแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถอภิปรายผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านสถาบัน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อยได้ด ังนี้
มหาวิทยาลัย มีห ้องเรีย น ห้องปฏิบ ัติการ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ท ันสมัยมหาวิท ยาลั ย
คณาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับ (อัปสร บุบผา, 2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากที่สุด
ด้านหลักสูตร เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ปัจจัยหลักสูตรมีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานมีการเลือกมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัยหลักสูตรที่ เปิดสอนตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดจิตวิทยาของ (Maslow, 1954) ที่ว่าด้วยเรื่องของความต้องการของมนุษย์
ทีต่ ้องการการยอมรับนับถือจากสังคมภายนอกเป็นแรงจูงใจให้เกิดความเชื่อมั่นในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ด้านการเงิน เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า รายได้ของครอบครัว มีการเลือกมากที่สุด รองลงมา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ ค่าหอพัก และค่าหนังสือและอุปกรณ์ มีผลต่อการตัดสินใจแนะ
แนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีการเลือกน้อยที่สุด ซึง่ สอดคล้องกับ ธนวรรณ รักอู่ (2557) ทำการศึกษา
เรื่อง การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา
2556 กล่าวว่า โดยภาพรวมรายได้ของผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน
ด้ า นสวั ส ดิ ก ารและสิ ่ ง อำนวยความสะดวก ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
มีมาตรการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพมีจำนวนการเลือกมากที่สุดรองลงมามหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน
เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย มี ห อพั ก สอดคล้องกับ ไกรสิงห์ สุดสงวน (2560) ทำการศึกษาเรื ่ อ ง
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ด้านสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านการบริการวิชาการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ด้านการบริการวิชาการมีผลต่อการเลือก
แนะแนวศึกษาต่อเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีช่องทางหลากหลายในการติดต่อสำหรับครู
แนะแนวและมีโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว เจ้าหน้าของมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร
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รวดเร็ว ฉับไว สอดคล้องกับ ปฐมา อาแว และนิยาวาเฮร์ ไพบูลย์ (2562) ทำการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า
หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับมาก

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การแนะแนวศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของครู แ นะแนว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบองค์ความรู้ที่สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีชอ่ งทางการติดต่อสำหรับ
ครูแนะแนวหลากหลายช่องทาง
2. มหาวิทยาลัยมีโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

ด้านการบริการวิชาการ

3. เจ้าหน้าของมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลข่าวสาร
การรับสมัคร รวดเร็ว ฉับไว
4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ให้ความรู้
สร้างความเชื่อมั่นให้ครูแนะแนว
5. การจัดให้มีการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

แผนภาพที่ 2 แสดงปัจจัยอันดับแรกที่มีผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากภาพที ่ 2 แสดงว่ า ปั จ จั ย ในด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการมี ผ ลต่ อ การแนะแนวศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยมีช่องทาง
การติดต่อสำหรับครูแนะแนวหลากหลายช่องทาง 2) มหาวิทยาลัยมีโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
3) เจ้าหน้าของมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร รวดเร็ว ฉับ ไว 4) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ลงพื้นที่ให้ความรู้ สร้างความเชื่อมั่นให้ครูแนะแนว และ 5) การจัดให้มีการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย สะท้อนให้
เห็นความต้องการด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสาร พร้อมให้
ข้อมูลข่าวสารหลักสูตรที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับครูแนะแนวที่จะนำ
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

สรุป

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)
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ครู แ นะแนวส่ว นใหญ่ เป็ น ผู้ ห ญิ ง ที ่ ม ี อ ายุ ร ะหว่า ง 40-60 ปี มี ป ระสบการณ์ ทำงานด้าน
การแนะแนวมากกว่า 10 ปี และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในภาคเหนือ โดยผลการศึกษา
พบว่า ด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจากมากไปน้อย คือ 1) การบริการ
วิชาการ 2) หลักสูตร 3) การเงิน 4) สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก และ 5) สถาบัน ตามลำดับ
โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อ 5 อันดับแรก คือ 1) มหาวิทยาลัยมีช่องทางการติดต่อ
สำหรับครูแนะแนวหลากหลายช่องทาง 2) มหาวิทยาลัยมีโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว 3) เจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร รวดเร็ว ฉับไว 4) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ให้ความรู้
สร้างความเชื่อมั่นให้ครูแนะแนว และ 5) การจัดให้มีการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อมากที่สุด คือ
ปัจจัยด้านสถาบัน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดวรดำเนินการ ดังนี้ พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอนให้ ม ี ความทั นสมั ยอยู ่ ตลอดเวลา รวมทั ้ งพั ฒนาอาจารย์ ให้ องค์ ความรู้
ความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
1.2 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ครูแนะแนวให้ความสำคัญด้านการบริการของ
มหาวิ ทยาลั ย มากที ่ ส ุ ด ดั งนั ้ น หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งดวรดำเนิ น การ ดั งนี ้ ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทาง
การประชาสัมพันธ์ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป
งานวิจ ัย นี้ได้ข้อค้น พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาของครู
แนะแนวระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลายที่ส ำคัญ คือ ปัจจัยด้านการบริก ารวิช าการ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับการวิจัยครั้งต่อไปควร
ทำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยผ่านการคัดเลือกด้วยระบบ TCAS แยกทั้ง 4 รอบ เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบกันว่า
ผลแต่ละรอบมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

เอกสารอ้างอิง
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