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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
จานวน 260 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ
แบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเพศ ระดับชั้น
การศึกษา ความต้องการศึกษาต่อต่างกัน ทาให้การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่างกัน นอกจากนี้
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ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านเหตุผลส่วนตัว มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
คาสาคัญ : ระดับอุดมศึกษา; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย; การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ABSTRACT
The purpose of this research were 1) to study Decision-making to further study at a
higher education of high school students at Thasala Prasitsuksa school 2) to study Decisionmaking to further study at a higher education of high school students at Thasala Prasitsuksa
school, classified by personal factors. 3) to study factors affecting the decision to further study
at a higher education.
The sample group used in this research was 260 of students at Thasala Prasitsuksa school
and using questionnaire as a survey tool for collecting the data. By the statistics used in the
descriptive analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis
were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case of its had
statistical significant different testing a pair of variables by Least Square Difference methods (LSD)
and Multiple Regression Analysis.
The hypothesis testing was found that high school students with gender, grade, further
study requirements different, making the decision to further study at a higher education was
different. As for the educational institution, personal reasons affected decision-making to further
study at a higher education of high school students.
Keyword: Higher education; High school students; Decision-making
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บทนา
ศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการปฏิวัติเทคโนโลยีดิจิตอล ตลอดจนถึงเรื่องของ
การปฏิวัติอาชีพ ทาให้วิถีชิวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปเพื่อก้าวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลง ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็น
ปัจจัยสาคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศและสังคมโลก การที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพได้นั้น หนึ่งใน
ปัจจัยสาคัญ คือ การศึกษานั่นเอง นอกจากจะทาให้มนุษย์มีความรู้และพัฒนาตนเองได้แล้ว ยังสามารถเป็น
ตัวกาหนดทิศทางของประเทศได้อีกด้วย หากประเทศใดมีการส่งเสริมการศึกษาที่ถูกทิศทาง ตลอดจนวางแผน
การผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ย่อมจะทาให้ประเทศนั้นๆมีต้นทุนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ
ในการร่วมกันสร้างประเทศให้ก้าวไกล หลายประเทศเริ่มมีการส่งเสริมการศึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
พัฒนาประชากรให้เหมาะสาหรับโลกในยุคปัจจุบัน ไปจนพัฒนาศักยภาพประชากรและแรงงานให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงนี้ด้วย
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสาคัญมากถือได้ว่า เป็น
จุดเริ่มต้นสาคัญต่อการเลือกงาน เลือกอาชีพในอนาคต ซึ่งต้องมีการกระบวนการตัดสินใจที่ ถูกต้อง และปฏิบัติ
อย่างรอบคอบ บุคคลใดตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ถูกต้องและเหมาะสมกับความรู้ ความสนใจ ความถนัดส่วน
บุคคลที่ตนเองมีอยู่แล้ว ย่อมจะส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการเลือกงาน อาชีพ และตาแหน่ง
ที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง
โดยการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาจานวนมาก สามารถแบ่งได้ตามประเภทของสถานศึกษา ดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน
2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันเอกชน วิทยาลัยเอกชน
3. สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงและหน่วยงานอื่น
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญ ของการเลื อกศึกษาต่ อในระดับอุ ดมศึกษา จึงต้องการศึกษาถึง การ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ผลการศึกษานี้สามารถนามาเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการเลือกศึกษาต่อ
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และเป็ น แนวทางให้ กั บ โครงการแนะแนวนั ก เรี ย นในการตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่า
ศาลาประสิทธิ์ศึกษา
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่า
ศาลาประสิทธิ์ศึกษา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
จานวน 713 คน (ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา, 2563) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จานวน 260 คน
ขอบเขตด้านตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ ที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แ ก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย
เพศ ระดับชั้นการศึกษา แผนการเรียน ผลการเรียน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว อาชีพของ
ผู้ ป กครอง และความต้ องการศึกษาต่ อ ปั จ จั ย ประกอบไปด้ ว ย ภาพลั กษณ์ ของสถานศึ กษา
โปรแกรมการศึกษา/หลักสูตร และเหตุผลส่วนตัว
2. ตั ว แปรตาม ได้ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ การตั ด สิ น เลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ขอบเขตระยะเวลา การดาเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
2. ทาให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
3. นาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดโครงการแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
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บททบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
Barnard (1938 อ้างใน ปฐมา อาแว, นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์, 2562) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้
ว่า คือ "เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว"
Simon (1960 อ้างใน ปฐมา อาแว, นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์, 2562) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ เป็น
กระบวนการของการหาโอกาสที่จะตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที่มีอยู่
Pfiffner และ Presthus (1960 อ้างใน ปฐมา อาแว, นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์, 2562) กล่าวว่า การตัดสินใจ
หมายถึง การเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ปฐมา อาแว, นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์ (2562) การตัดสินใจต้องผ่านกระบวนการพิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์
จากข้อมูลที่ได้รวบรวมและลาดับความสาคัญไว้แล้วจึงตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เป็ นการสร้างทางเลือกให้มาก
ที่สุดเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือทางเลือกที่ดีที่สุด รวมถึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคน ทั้งที่เป็นการ
ตัดสินใจคนเดียว เป็นกลุ่ม หรือองค์กร ซึ่งพฤติกรรมคนแต่ละคน แต่ละกลุ่มก็จะมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน
กับการตัดสินใจของผู้ปกครองหรือบุตรหลานในการเลือกพิจารณาสถานศึกษาที่เหมาะสมและดีที่สุด
การตัดสินใจ หมายถึง การวิเคราะห์ทางเลือกหลายๆทางเลือก โดยการศึกษาข้อมูล และหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีเพียงทางเลือกเดียวได้ ซึ่งทางเลือกนั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ
ปฐมา อาแว, นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์ (2562) กระบวนการตัดสินใจนั้นมีหลายขั้นตอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
ของปัญหาหรือข้อมูลที่จะนามาทาการตัดสินใจของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนใหญ่พบว่าก่อนที่ จะทาการตัดสินใจเลือก
สิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ งนั้น ผู้ ตั ด สิ นใจจะใช้วิ ธีการวิเคราะห์ เพื่ อประเมินทางเลือกด้ วยการใช้หลั กการและเหตุผลจาก
ประสบการณ์ที่ตนเองมีเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและมีปัญหาน้อยที่สุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการตัดสินใจนั้นๆ ด้วย
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สมาน อัศวภูมิ (2551, อ้างใน ปฐมา อาแว, นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์, 2562) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจ
ไว้หลายประการ ดังนี้ 1) การตระหนักถึงความต้องการจาเป็นในการตัดสินใจหรือกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ตั ด สิ น ใจ 2) การระบุ ปั ญ หาที่ ต้ องตั ด สิ น ใจ 3) การกาหนดเกณฑ์ ที่ ต้ องตั ด สิ น ใจ 4) การพั ฒ นาและกาหนด
ทางเลือก 5) การประเมินทางเลือก 6) การเลือกทางเลือก 7) การใช้ทางเลือกและการประเมินผล
กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกที่มีอยู่หลายๆทางเลือก ให้เหลือทางเลือกที่
ดี ที่ สุ ด เพี ย งทางเลื อกเดี ย ว ซึ่ ง ระหว่ า งกระบวนการวิ เคราะห์ ท างเลื อกจะมี ปั จ จั ย แวดล้ อมต่ า งๆที่ เข้า มามี
ผลกระทบ ด้านปัจจัยภายใน เช่น ข้อมูล และประสบการณ์ที่ผู้ตัดสินใจมีในแต่ละทางเลือก ด้านปัจจัยภายนอก
เช่น คาแนะนา หรือข้อมูลที่ได้รับจากครอบครัว สถานศึกษา เพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิด สื่อต่างๆ และความสามารถ
ในการส่งเสียของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น โดยกระบวนการตัดสินใจสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 1) ตระหนักถึงความ
ต้องการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ 2) ระบุทางเลือก 3) วิเคราะห์ทางเลือก ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบ
4) ตั ด สิ น ใจเลื อกทางเลื อกที่ ดี ที่ สุ ด 5) น าผลการตั ด สิ น ใจไปปฏิบั ติ เพื่ อตอบสนองความต้ องการและบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
ปัจจัยในการตัดสินใจ
ด้านภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ปฐมา อาแว, นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์ (2562) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึก
คิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้นของนักเรียนที่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วย
ภาพลักษณ์ด้านความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชาที่หลากหลาย ความรู้ความสามารถและ
ชื่อเสียงของคณาจารย์ อาคารสถานที่และเทคโนโลยีที่มีความพร้อมทันสมัย สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย เป็นต้น
ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2557) องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความเชื่อถือ การยอมรับและศรัทธาที่บุคคลมี
ต่อมหาวิทยาลัยในด้านชื่อเสียง สถานที่ตั้ง ค่าใช้จ่ายในการศีกษา ตลอดจนผลลัพท์ในการผลิตบัณฑิต
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา หมายถึง ภาพจากความนึกคิดที่มีต่อสถานศึกษาซึ่งเกิดจากการรับรู้ และ
รู้สึ กประทั บ ใจ ประกอบด้ ว ย ชื่ อเสี ย งที่ เป็ น ที่ย อมรับ เปิ ด สอนหลากหลายสาขาวิช า มี ความเป็ น ผู้นาด้าน
การศึกษา มีคณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ สามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพให้
เป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ดี
และการคมนาคมขนส่งไปมาสะดวก เป็นต้น
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ด้านโปรแกรมการศึกษา/หลักสูตร
ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2557) องค์ประกอบที่เกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญา
ตรี ซึ่งครอบคลุมในด้านความเชื่อมั่น ความนิยม เนื้อหาของหลักสูตร และระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษา
ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรวิชาที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตัดสินใจเลือกเรี ย น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกอบด้วย
1) อัตราค่าบารุงการศึกษา หมายถึง ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนมีอัตราที่เหมาะสม
ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ไม่ใช่ค่าบารุงการศึกษาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
2) หลักสูตร หมายถึง มหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรที่ตลาดแรงงานมีความต้องการและเป็ น
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมีหน่วยกิตที่เหมาะสม
3) เกณฑ์ในการรับนักศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัยมีระบบโควตาหรือระบบรั บตรงและมี ระดั บ
คะแนนในการรับนักเรียนสูง
โปรแกรมการศึกษา/หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งครอบคลุม
ดังนี้
1) หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นได้หลังจากสาเร็จการศึกษาไป
2) อัตราค่าธรรมเนียม เช่น ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสมกับ
หลักสูตรที่มีการเปิดสอน รวมถึงมีแหล่งทุนการศึกษาที่เพียงพอ
ด้านเหตุผลส่วนตัว
ปฐมา อาแว, นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์ (2562) เหตุผลส่วนบุคคล หมายถึง เหตุผลของแต่ละบุคคลที่ใช้เป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1) ความสนใจในสาขาวิชา หมายถึง มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจเข้าเรียน
2) เพื่อนและบุคคลใกล้ชิด หมายถึง เพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิดเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเนื่องจาก
เพื่อนสนิทเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกทั้งเพื่อนส่วนใหญ่เลือกเข้าเรียนต่อเป็นจานวนมาก
เนื่องจากมีความนิยมในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
3) อิทธิพลจากครอบครัว หมายถึง บุคคลในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเนื่องจากบุคคลใน
ครอบครัวสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงแนะนาให้เลือกเรียนเนื่องจากสามารถส่งเสีย
ให้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้
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4) อิทธิพลจากครูในโรงเรียนและรุ่นพี่ หมายถึง ครูแนะแนวในโรงเรียนแนะนา จากรุ่นพี่ที่มาแนะแนว
ให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) เหตุผลของแต่ละบุคคลที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประกอบการตัดสินใจเลือก
เรียนในมหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประกอบด้วย
1) ความสนใจในสาขาวิชาที่เปิดสอน หมายถึง มหาวิทยาลัยเปิดสอนในสาขาวิชาที่นกั เรียนอยากเรียน
2) อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน หมายถึง เพื่อนเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเนื่องจากเพื่อนสนิทเลือกเรียนที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ อีกทั้งเพื่อนส่วนใหญ่เลือกเข้าเรียนต่อเป็นจานวนมากเนื่องจากมีความนิยมใน
มหาวิทยาลัย
3) อิทธิพลจากครอบครัว หมายถึง บุคคลในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเนื่องจากบุคคลใน
ครอบครัวสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงแนะนาให้เลือกเรียนเนื่องจากสามารถส่งเสีย
ให้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้
4) อิทธิพลจากครูในโรงเรียนและรุ่นพี่ หมายถึง ครูแนะแนวในโรงเรียนแนะนาจากรุ่นพี่ที่มาแนะแนว
ให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เหตุ ผ ลส่ ว นตั ว หมายถึง เหตุ ผ ลของแต่ ล ะบุ คคลที่ ใช้ เป็ น เกณฑ์ ในการตั ด สิ น ใจเลื อกศึกษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย
1) อิทธิพล และความต้องการจากสมาชิกในครอบครัว เช่น บิดา มารดา พี่ น้อง
2) ได้รับคาแนะนา และข้อมูลจากโรงเรียน หรือครูในโรงเรียน และหมายรวมถึงเพื่อน หรือรุ่นพี่ที่ให้
คาแนะนาในการศึกษาต่อ
3) ความสนใจของแต่ละบุคคลที่มีต่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ
4) ความสามารถของสมาชิกในครอบครัวในการส่งเสียให้สามารถศึกษาต่อได้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปฐมา อาแว, นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์, 2562 ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านโปรแกรม/หลักสูตร และปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว ล้วนแต่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในระดับมากทุก
ปัจจัย
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ณัชชา สุวรรณวงศ์, 2560 ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ผลการวิจั ยพบว่า ปัจจัยด้านภาพรวม
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
ธนวรรณ รักอู่ , 2557 ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของ
นั กศึ กษาภาคปกติ ผลการวิ จั ยพบว่ า ด้ า นภาพลักษณ์ของมหาวิท ยาลัย โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจมากที่สุด รองลงมาคือ มี
ความคาดหวังว่าเมื่อสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วทาให้มีความรู้ความสามารถ และมหาวิทยาลัยได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent variables)

(Dependent variables)

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพศ
ระดับชัน้ การศึกษา
แผนการเรียน
ผลการเรียน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
อาชีพของผู้ปกครอง
ความต้องการศึกษาต่อ
ปัจจัย

1. ด้านภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
2. ด้านโปรแกรมการศึกษา/หลักสูตร
3. ด้านเหตุผลส่วนตัว

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทาหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ การเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียง
ครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม เรื่อง การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยภาพรวมมีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จาแนกตามเพศ ระดับชั้นการศึกษา แผนการเรียน ผลการเรียน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว อาชีพ
ของผู้ปกครอง ความต้องการศึกษาต่อ สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้
2.1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลของนั กเรีย นมั ธยมศึกษาตอนปลายที่ มีเพศ ระดั บ ชั้ น การศึกษา ความ
ต้องการศึกษาต่อต่างกัน ทาให้การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่างกัน
2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีแผนการเรียน ผลการเรียน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว อาชีพของผู้ปกครองต่างกัน ทาให้การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาไม่ต่างกัน
3. ผลการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจเลื อกศึกษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ กษาของนั กเรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
3.1 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสถานศึกษา และด้านเหตุผลส่วนตัว มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.2 ปั จ จั ย ด้ า นโปรแกรมการศึ ก ษา/หลั ก สู ต ร ไม่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถ
สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรวม
มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
2.1 นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ มี เ พศต่ า งกั น ท าให้ ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาโดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเพศต่างกัน มีความ
แตกต่างกันทางกายภาพโดยพื้นฐาน ความต้องการและเป้าหมายเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพศจึง
เป็นตัวกาหนดระดับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน
(2557) ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุด มศึกษาที่ มหาวิทยาลัย ธุ รกิจ
บัณฑิตย์ กล่าวว่าบุคลิกภาพของเพศชายที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเพศหญิงมีผลต่อการเลือกเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา
2.2 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับชั้นการศึกษาต่างกันทาให้การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาโดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับชั้นการศึกษา
ต่างกันเป็นตัวกาหนดระดับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเมื่ออยู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ย่อมต้องมีการเตรียมความพร้อมในการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ มีการศึกษาข้อมูล และหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้ง
ยังตระหนักถึงความต้องการและเป้าหมายในการศึกษาต่อที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ไกรสิงห์ สุดสงวน (2560)
ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสาคัญ และมี
ความสนใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2.3 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีแผนการเรียนต่างกันทาให้การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาโดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีแผนการเรียนต่างกัน
ไม่ได้เป็นตัวกาหนดระดับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา ซึ่งแตกต่างกับ ศุจิมน มังคล รังษี
(2557) ทาการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด และแรงจูงใจในการเลือกเรียนต่อปริญญาตรีสองภาษา ของ
นักเรียนชั้น ม.6 และนักศึกษาที่กาลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาในเขตกรุงเทพฯ กล่าวว่า แรงจูงใจ
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกันตาม แผนการเรียน
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2.4 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่างกันทาให้การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาโดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่างกัน
ไม่ได้เป็นตัวกาหนดระดับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา ซึ่งแตกต่างกับ ศุจิมน มังคล รังษี
(2557) ทาการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด และแรงจูงใจในการเลือกเรียนต่อปริญญาตรีสองภาษา ของ
นักเรียนชั้น ม.6 และนักศึกษาที่กาลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาในเขตกรุงเทพฯ กล่าวว่า แรงจูงใจ
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกันตาม ผลการเรียน
2.5 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต่างกันทาให้การตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ธนวรรณ รักอู่ (2557) ทาการศึกษาเรื่อง
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 กล่าวว่า
โดยภาพรวมแล้วรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน
2.6 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพของผู้ปกครองต่างกันทาให้การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ธนวรรณ รักอู่ (2557) ทาการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 กล่าวว่า โดยภาพรวมแล้ว
อาชีพของผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน
2.7 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความต้องการศึกษาต่อต่างกันทาให้การตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาโดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความต้องการ
ศึกษาต่อต่างกันจะมีการศึกษาข้อมูล และหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีความ
ตระหนักถึงความต้องการและเป้าหมายเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึ กษา และความสามารถตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ต่างกัน ความต้องการศึกษาต่อจึงเป็นตัวกาหนดระดับการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ รจเรข สายคา และวัฒนา พัดเกตุ (2560) ทาการศึกษาเรื่องปัจจัย
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
กล่าวว่า ความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อเป็นแรงจูงใจที่กาหนดทิศทางในการกระทาเพื่อให้ได้สิ่งที่หวังไว้
3. ผลการศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
3.1 ด้านภาพลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชื่อเสียง ความหลากหลายของสาขาวิชา ความเป็นผู้นาด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพ คณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาที่มี ความรู้ความสามารถ เป็นต้น ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับ ปฐมา อาแว, นิยา
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วาเฮร์ ไพบู ล ย์ (2562) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องนั ก ศึ กษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านโปรแกรม/
หลักสูตร และด้านเหตุผลส่วนตัว ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมากทุก
ปัจจัย
3.2 ด้านโปรแกรมการศึกษา/หลักสูตร ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนั กเรี ย นมั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า หลั กสู ต รที่ ต รงกับ ความต้ องการของตลาดแรงงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสม ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแตกต่างกับ ปฐมา อาแว, นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์ (2562) ทาการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจ
เลื อกเข้า ศึกษาต่ อระดั บ ปริญ ญาตรีข องนั ก ศึกษามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์วิ ท ยาเขตปั ต ตานี กล่ า วว่ า
โปรแกรมการศึกษา/หลั กสู ตรที่ เปิด สอนตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน มี แหล่ ง ทุ น เพื่ อสนับสนุน
การศึกษา ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาในระดับมาก
3.3 ด้ า นเหตุ ผ ลส่ ว นตั ว มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สมาชิกในครอบครัว และข้อมูลจากโรงเรียนมีความสาคัญมาก รวมถึงมี
หลักสูตรและสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดั บอุดมศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับ ปฐมา อาแว, นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์ (2562) ทาการศึกษาเรื่อง การ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า
เหตุผลส่นตัว ครอบครัวมีความต้องการให้เข้าศึกษาต่อ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
จากผลวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับชั้นการศึกษา ความต้องการศึกษาต่อ มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่างกัน โรงเรียนรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาควรให้
ความสาคัญในการให้ข้อมูล เพื่อให้การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้ านแผนการเรียน ผลการเรียน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่างกัน ผู้ที่นาข้อมูลไปใช้ไม่ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุหลัก
ในการตัดสินใจ
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3. ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจด้านภาพลักษณ์ของสถานศึกษา และด้านเหตุผลส่วนตัว มีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สถาบั น การศึ ก ษาควรให้
ความส าคัญ ถึง การรับ รู้ การน าเสนอข้อมู ล ของสถาบั น ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ความเป็ น ผู้ น าด้ า นคุณ ภาพของ
สถานศึ ก ษา คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ รวมถึ ง บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ซึ่งมีผลต่อระดับการตัดสินใจมากที่สุด ในด้านเหตุผลส่วนตัว สถาบันการศึกษา
และโรงเรียนควรให้ความสาคัญในส่วนของหลักสูตรและสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อ โครงการแนะแนว
ควรให้คาแนะนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและทาให้บรรลุเป้าหมายที่
นักเรียนเองได้กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ประชากรที่เลือกศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเดียว ควรมีการศึ กษา
กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม หรือศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันว่ามีพฤติกรรมการตัดสินใจต่างกันใน
เรื่องใดบ้าง
2. ควรเพิ่ ม เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาวิ จั ย ให้ ก ว้ า งขึ้ น นอกเหนื อ จากการใช้ แ บบสอบถาม เช่ น การ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้น
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