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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพ่ือศึกษาความต้องการการแนะแนวเข้า
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่มีสูงกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ คือ 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยเรื่องมีสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งที่
เพียงพอเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยเรื่องความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและทันสมัยเป็นอันดับแรก ส่วนความต้องการการแนะแนว
เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าแพงเพชร 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยจ าแนกเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการเข้า
ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย การจัดท าเอกสารเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาและการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงิน การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ที่เหมาะสมกับนักเรียนโดย
สัมพันธ์กับหลักสูตรการเรียนการสอน ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  การเข้าศึกษาต่อ  ความต้องการการแนะแนวเข้าศึกษา
ต่อ 
 
Abstract 

The purpose aimed to study the factors influencing Kamphaeng Phet High 
School Students’ Decision and the Requirement of Guidance to further Education in 
KamphaengPhet Rajabhat University, Kamphaeng Phet Province. The subjects was 360 
high school students which studying in Matthayomsuksa 6 in Kamphaeng Phet 
Province. The research instruments was a questionnaire. The data was analyzed by the 
percentage, mean and standard deviation. The result was found that the overall of the 
factors were at high level. The most influence factor was physical aspect especially an 
indoor and outdoor stadium. The second influence factor was an advance of 
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Technology. The requirement of guidance to further Education in KamphaengPhet 
Rajabhat University was at high level. The first was the development of personality, 
then the documents in order to provide the knowledge and guidance about finance 
plan. The finally was the information for careers according to the curriculum. 
Keywords: factors influencing the decision, guidance to further education, requirement 
of guidance to further education  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษานับได้ว่าเป็นองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญของชีวิต ถึงแม้ว่าการศึกษาจะไม่ได้
ระบุไว้ในปัจจัยสี่ แห่งการครองตน แต่ในปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมโลกปัจจุบันในยุค โลกาภิวัฒน์ ซึ่ง
เป็นยุคของการบริโภคข่าวสารข้อมูลที่ไร้ขีดจ ากัดไร้พรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีความ
เจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้ให้ความส าคัญของการศึกษาแก่ประชาชนของชาติอย่างมาก ไม่
ต่างกับประเทศไทยที่ได้ให้ความส าคัญของการให้การศึกษาประชาชนโดยมีการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐในการบริหารประเทศด้านการศึกษาในระดับต้นมาตลอดทุกปี จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติของประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 
พ.ศ.2544) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้มุ่งเน้นความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรหลักที่ส าคัญในการพัฒนาทุกด้าน การพัฒนาประเทศระบุให้
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทางด้านกฎหมายทางการศึกษา ได้แก่ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า จะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) ในวงการศึกษาในประเทศไทยมีการก าหนดช่วงชั้นของการศึกษา
ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถปรับ
ใช้ได้กับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านมุ่งปลูกฝังความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและ
เทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพ มุ่งเน้นพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น าและผู้ให้บริการ
ชุมชนในด้านต่างๆ  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับหนึ่งที่ต่อจากระดับประถมศึกษา และระดับ   
มัธยมศึกษา ตามล าดับ การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงที่มุ่งผลิตก าลังคนออกไป
รับใช้สังคมและประเทศชาติในแขนงวิชาชั้นสูงแขนงต่างๆ ซึ่งประเทศที่มีพลเมืองที่ได้รับการศึกษาสูง
ย่อมได้เปรียบกว่าประเทศที่พลเมืองด้อยคุณภาพทางการศึกษา เนื่องจากสามารถผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ จากการเปรียบรายได้ต่อเดือนระหว่างผู้ที่
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษากับระดับวิชาชีพในประเทศไทย  พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 – 2548 
สัดส่วน (เปอร์เซ็นต์) รายได้ต่อเดือนของผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีแนวโน้มมากกว่า
การศึกษาระดับวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ถือว่าเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน  ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ 
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2552) ซึ่งในปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนอกจากจะจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตครูให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอ่ืนที่มีประสิทธิภาพ เช่น สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาศิลปศาสตร์ 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่น ของ
จังหวัดก าแพงเพชร ที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตก าลังคนตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน 
และสังคม ให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ปีพ.ศ. 2548 – 2551 ที่มีการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้โอกาส
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้คนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง (มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2552) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่คนใน
ท้องถิ่น  

จากความส าคัญดังกล่าว จะเห็นได้ว่า รายได้ของผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีจะมีรายได้สูงกว่าผู้ที่
เรียนจบในระดับที่ต่ ากว่าปริญญาตรี ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ของ
จังหวัดก าแพงเพชร ตัดสินใจเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดก าแพงเพชรได้ยกระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียนชั้น  ให้มี
ศักยภาพด้านคุณวุฒิที่สูงขึ้นสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้มากกว่าการตัดสินใจจบ
การศึกษาของตนเองไว้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้น ในการส่งเสริมการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อและความต้องการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าแพงเพชร” เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การศึกษาต่อ และได้แนวทางในการแนะแนวเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถน าไปใช้ในการแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. เพ่ือศึกษาความต้องการการแนะแนวเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (Population) ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทั้งหมด 3,416 คน (กลุ่มนโยบายและแผน, 2552) จะได้กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% จ านวน 360 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ตอนที่ 2  ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านความต้องการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
แล้วจึงน าไปทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือและทดสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา โดยน าแบบสอบถามไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน
จากนั้น น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นปีที่ 6 เช่น เพศ อายุ แผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 
อาชีพของบิดาและมารดา สถานภาพสมรสของบิดาและมารดา สภาพการพักอาศัย รายได้รวมของ
ครอบครัว รายได้ของนักเรียน การศึกษาของผู้ปกครอง จะวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ในการหาค่าความถี่และร้อยละ 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ความต้องการการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อและความต้องการแนะแนวการ
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าแพงเพชร” 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ คือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านอื่น ๆ โดยแยกเป็นรายด้าน พบว่า 

1) ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับปัจจัย
เรื่องมีสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งที่เพียงพอเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยเรื่องมีห้องสมุด 
หรือห้องปฏิบัติการทางการศึกษาเพียงพอ และปัจจัยเรื่องห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก 

2) ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยเรื่อง
เครื่องแบบนักศึกษาถูกระเบียบและสวยงามเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยเรื่องส าเร็จการศึกษา
แล้วสามารถหางานท าได้ง่าย 

3) ด้านสถานที่อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยเรื่องการเดินทางสะดวก
และปัจจัยเรื่องที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยเรื่องที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งชุมชน 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยเรื่องการแนะ
แนวของมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยเรื่องการแนะน าจากครูแนะแนว 

5) ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยเรื่องอาจารย์ผู้สอนมี
ประสบการณ์ในการท างานและการสอนเป็นอย่างดีเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยเรื่องมี
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอและรวดเร็ว 

6) ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยเรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาถูกกว่าที่อ่ืนเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยเรื่องการให้ผ่อนผันค่าใช้จ่าย
ในการเรียน 

7) ด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยเรื่องความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและทันสมัยเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยเรื่องอัตรา
การว่างงานมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ 

2. สรุปผลการศึกษาความต้องการการแนะแนวเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

จากการศึกษาความต้องการการแนะแนวเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย การจัดท าเอกสารเพื่อให้ความรู้
แก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาและการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงิน การให้ความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ ที่เหมาะสมกับนักเรียนโดยสัมพันธ์กับหลักสูตรการเรียนการสอน ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 เมื่อน าผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร พบว่า โดยรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ในระดับ
มาก โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยเรื่องอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการท างานและการสอนเป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกษรา โพธิ์เย็น (2550) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร 
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ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยอันดับแรก คือ คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการ
ถ่ายทอดความรู้ และในปัจจัยด้านสถานที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ อที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยเรื่องการเดินทาง
สะดวกและปัจจัยเรื่องที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยเรื่อง
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับสมชัย วงษ์นายะและคณะ (2539) ได้
ท าการศึกษาเรื่องความต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก พบว่า เหตุผลในการเรียนต่อของนักเรียนในภาพรวมในสถาบัน
ราชภัฏก าแพงเพชร 3 เหตุผลแรก ได้แก่ สถาบันตั้งอยู่ในท้องถิ่น มีสาขาที่ต้องการเรียนต่อ และ
ผู้ปกครองต้องการให้ศึกษาต่อในสถาบันแห่งนี้ ในส่วนของความต้องการการแนะแนวเข้าศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า ผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงิน การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ที่เหมาะสมกับ
นักเรียนโดยสัมพันธ์กับหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับเจียรนัย รัตนแสง (2548) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนในโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล า
นารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาด้านการศึกษา 
พบว่า การจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนมีความต้องการมากที่สุด 
รองลงมาคือ การจัดสรรนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่ให้โควต้า 
 
ข้อเสนอแนะ  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อและความต้องการแนะแนว
การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัด
ก าแพงเพชร มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยในครั้งนี้ 

1) ควรเพิ่มการศึกษาปัจจัยด้านครอบครัว โรงเรียน และสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2) ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างในระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเช่นเดียวกัน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
เพ่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

เอกสารอ้างอิง 
กลุ่มนโยบายและแผน. (2552). ข้อมูลปีการศึกษา 2552. ก าแพงเพชร: ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1. 
กลุ่มนโยบายและแผน. (2552). ข้อมูลปีการศึกษา 2552. ก าแพงเพชร: ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2. 
เกษรา โพธิ์เย็น. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


354 
 

เจียรนัย รัตนแสง. (2548). ความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนในโรงเรียนพณิชยการช่าง
เทคนิคล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. (2552). พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547. สืบค้น 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  15, 2552, จ า ก  eoffice.kru.ac.th/kru_council/upload/doc/1-1.1-
NSRU_AC-3.pdf 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (2552). ข้อมูลพื้นฐาน. สืบค้น พฤษภาคม 15, 2552, จาก 
http://www.kpru. ac.th 

สมชัย วงษ์นายะและคณะ. (2539). ความต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา
ชั้นมัถยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2552). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. สืบค้น พฤษภาคม 15, 2552, จาก http://www.nesdb.go.th 

 
 

  

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สมชัย%20%20วงษ์นายะและคณะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0

	สารบัญ2
	ต้นฉบับ v2- part1
	ต้นฉบับ v2- part2
	ต้นฉบับ v2- part3
	ต้นฉบับ-v2-part4-2



