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แนวโน้้มและอิิทธิิพลของปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับ
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Abstract

This research had three objectives: 1) to study the inclination of diploma
students living in Phuket to continue their higher education, 2) to study the factors
affecting the students’ decisions to choose a tertiary institution, and 3) to suggest
a management approach for higher educational institutions located in Phuket.
The samples were 222 diploma students. The research tool was questionnaires.
The data was analyzed using a T-test, One-Way Analysis of Variance, Pearson’s
Correlation Coefficient, and Multiple Regression Analysis with the synthesis of
content and summary. The results showed that 1) the students with a diploma
who desire to continue their higher education are inclined to increase from the
current status. This is because higher education institutions have become more
interested in offering courses that meet the needs of the global economy. 2)
Factors that are affecting the students’ decision in choosing a university include
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courses, fees, and building and location with a statistical level of significance of
0.05. The overall variation can be indicated at 49.4 per cent. 3) Suggestions:
Phuket’s higher educational institutions should pay attention to courses, especially
weekend courses. It should be noted that the courses offered should meet the
needs of the labor market. The institutions also should develop teaching
methodologies that emphasize actual Practice-Based Learning, and adjust the
contents to be up-to-date and by changing situations, be it technology or social.
Keywords: Decision-Making, Higher Education, Diploma Students

บทคััดย่่อ

การวิิจััยครั้้�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษาแนวโน้้มการศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษาของ
นัักศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงในจัังหวััดภููเก็็ต 2) ศึึกษาอิิทธิิพลของปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อ
การตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงใน
จัังหวััดภููเก็็ต และ 3) เสนอแนะแนวทางการบริิหารจััดการให้้กับั สถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาในจัังหวััด
ภููเก็็ต โดยการวิิจััยแบบผสมผสาน กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ นัักศึึกษาระดัับชั้้�น ปวส. 2 ในจัังหวััดภููเก็็ต
จำนวน 222 ตััวอย่่าง เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย คืือ แบบสอบถาม วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิ คืือ
t-test การวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียว ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์เพีียรสััน การวิิเคราะห์์
สมการถดถอยพหุุ โดยวิิธีีสัังเคราะห์์เนื้้�อหาและบรรยายสรุุป ผลการศึึกษา พบว่่า 1) แนวโน้้ม
การศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงในจัังหวััดภููเก็็ต
ในอนาคตมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�น เนื่่�องจากสถาบัันการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาเริ่่�มสนใจในการเปิิด
สาขาวิิชาที่่�ตรงกัับความต้้องการกัับเศรษฐกิิจโลกมากขึ้้�น 2) อิิทธิิพลของปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการ
ตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา คืือ ปััจจััยด้้านหลัักสููตร ปััจจััยด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษา
และปััจจััยด้้านอาคารสถานที่่�และทำเลที่่�ตั้้�ง ที่่�ระดัับนััยสำคััญทางสถิิติิที่่� 0.05 สามารถอธิิบาย
ความผัันแปรของการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาโดยรวม ได้้ร้้อยละ 49.4 3) ข้้อเสนอแนะแนวทาง
การบริิหารจััดการให้้กับั สถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาในจัังหวััดภููเก็็ต สถาบัันการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษา
ควรให้้ความสำคััญกัับประเด็็นหลัักสููตร โดยเฉพาะหลัักสููตรการเรีียนรอบเสาร์์-อาทิิตย์์ และการ
เปิิดสอนสาขาวิิชาที่่�ตลาดแรงงานต้้องการ รวมถึึงการพััฒนาเทคนิิคการสอน เน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึก
ปฏิิบัติั จริ
ิ งิ และปรัับเนื้้�อหาในรายวิิชาให้้มีีความทัันสมััยกัับสถานการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั และอนาคตที่่ก� ำลััง
จะเปลี่่�ยนแปลงไป ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านเทคโนโลยีีและสัังคม เป็็นต้้น
คำสำคััญ: การตััดสิินใจเลืือก ระดัับอุุดมศึึกษา นัักศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง
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ความสำเร็็จในการพััฒนาประเทศและการแข่่งขัันในยุุคปััจจุุบััน จำเป็็นต้้องอาศััยความรู้้�
ความสามารถของคน มากกว่่าจำนวนคนและทรััพยากรดัังเช่่นในอดีีต การศึึกษาจึึงเป็็นหััวใจสำคััญ
ในการพััฒนาศัักยภาพในตััวบุุคคล เพื่่�อพร้้อมสู่่�การเป็็นกำลัังสำคััญในการเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่ง
ของประเทศ ดัังนั้้�น ทิิศทางการศึึกษาโลกจึึงเป็็นการศึึกษาที่่มุ่่�� งเป้้าไปที่่เ� รื่่อ� งคุุณภาพ ประสิิทธิิภาพ และ
โอกาสการเข้้าถึึงการศึึกษาในทุุกช่่วงชีีวิิต ส่่วนแนวโน้้มการศึึกษาไทย พบว่่า ทั้้�งนโยบายของรััฐบาล
ตามกรอบยุุทธศาสตร์์ชาติิ ระยะ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายความมั่่�นคงแห่่งชาติิ พ.ศ. 2558 2564 ทิิศทางแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และทิิศทาง
แผนการศึึกษาแห่่งชาติิ (พ.ศ. 2560 - 2574) มุ่่�งไปสู่่�การยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาที่่ดีีขึ้้
� น� มีีประสิิทธิิภาพ
ประสิิทธิิผล และลดความเหลื่่�อมล้้าอย่่างทั่่�วถึึง อีีกทั้้�งการผลิิตและพััฒนากำลัังคนให้้สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการและรองรัับการพััฒนาประเทศ ดัังนั้้�น การพััฒนาการศึึกษาไทยให้้ประสบความสำเร็็จ
จึึงจำเป็็นต้้องวางแผนและดำเนิินการในเชิิงรุุก โดยการให้้ความสำคััญกัับการคาดการณ์์แนวโน้้มอนาคต
ทางด้้านการศึึกษา เพื่่�อนำมาใช้้ประกอบการจััดการศึึกษาได้้สอดคล้้องและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด
(Chareonwongsak, 2007) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาถืือเป็็นประเด็็นที่่�สัังคม
คาดหวัังในการสร้้างบััณฑิิตที่่จ� ะเป็็นผลผลิิตของประเทศเป็็นอย่่างมาก โดยสภาพปััจจุุบันั วงการการศึึกษา
ของประเทศไทยกำลัังเผชิิญปััญหาของจำนวนผู้้เ� รีียนในระดัับอุุดมศึึกษามีีอััตราที่่ล� ดลง โดย Matichon
Online (2018) ได้้เปิิดเผยว่่าการเลืือกเรีียนของเด็็กในปััจจุุบันั พบว่่า บางสาขาวิิชา มีีเด็็กเรีียนน้้อยลง
อย่่างมาก และบางสาขาไม่่มีีเด็็กเลืือกสมััคร และ Chetpayark (2018) ได้้กล่่าวว่่าปััญหาการขาดแคลน
เด็็กที่เ่� ข้้าเรีียน เป็็นผลกระทบมาจากการเข้้าสู่่�สัังคมผู้สู�้ งู อายุุ ทำให้้อััตราการเกิิดของเด็็กมีีจำนวนน้้อยลง
อัันเป็็นช่่องโหว่่ที่ท่� ำให้้เกิิดความไม่่สมดุุลกันั ระหว่่างจำนวนนัักศึกษ
ึ าที่่ม� หาวิิทยาลััยเปิิดรัับ และจำนวน
เด็็กที่่�เข้้าเรีียน ประกอบกัับสภาวการณ์์ปััจจุุบัันของอาชีีวศึึกษา แม้้ว่่ารััฐบาลจะมีีนโยบายสนัับสนุุนให้้
เพิ่่�มสััดส่่วนจำนวนผู้้เ� รีียนต่่อในสายอาชีีวศึึกษา โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนามาตรฐานผู้้เ� รีียน และการยกระดัับ
มาตรฐานการสอนของครูู รวมทั้้�งความพยายามในการปรัับภาพลัักษณ์์ของอาชีีวศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�อง
แต่่อย่่างไรก็็ตาม ก็็ยัังเผชิิญกัับปััญหาการลาออกกลางคัันของนัักเรีียน ด้้วยสาเหตุุปััญหาความยากจน
ปััญหาครอบครััว ปััญหาการปรัับตััว การอพยพติิดตามผู้้ป� กครอง และการเข้้าสู่่�ภาคแรงงานเพื่่�อหาเลี้้ย� ง
ครอบครััว ด้้วยประเด็็นดัังกล่่าวจึึงถืือเป็็นโจทย์์สำคััญที่่ส� ถานศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษาจำเป็็นต้้องปรัับตััว
และพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�น นอกจากแนวโน้้มการศึึกษาต่่อที่่ส� ถานศึึกษาจะต้้องทำความเข้้าใจแล้้ว
การศึึกษาถึึงปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเลืือกศึึกษาต่่อในสถาบัันอุุดมศึึกษา เป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�บริิหารสถานศึึกษา
จะต้้องนำมาพิิจารณา ปรัับใช้้ เพื่่�อรองรัับความต้้องการศึึกษาต่่อ ที่่�ผ่่านมามีีงานวิิจััยที่่�ศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
ปััจจััยที่่มีีผลต่
�
อ่ การตััดสิินใจในการเลืือกศึึกษาต่่อ เช่่น Kalayawong (2017) ได้้ศึึกษาปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อ
การตััดสิินใจเลืือกเข้้าศึึกษาต่่อในสถาบัันอาชีีวศึึกษาของนัักศึึกษาสัังกััดสำนัักงานคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษาในเขตจัังหวััดสกลนคร ผลการศึึกษา พบว่่า ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจ ได้้แก่่ ด้้าน
ความถนััด/ความสนใจ ด้้านความคาดหวัังของนัักศึึกษา ด้้านสถานศึึกษา และด้้านความต้้องการ
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ของนัักศึึกษา และ Chandaeng (2007) ได้้ศึึกษาปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกเข้้าศึึกษาคณะ
บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยฟาร์์อีีสเทอร์์น ผลการศึึกษา พบว่่า ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจ ได้้แก่่
สิ่่�งกระตุ้้�นทางการตลาด คืือ ปััจจััยด้้านผลิิตภััณฑ์์ ปััจจััยด้้านราคา ปััจจััยด้้านทำเลที่่�ตั้้�ง ปััจจััยส่่งเสริิม
การตลาด ส่่วนปััจจััยทางด้้านสัังคม คืือ กลุ่่�มอ้้างอิิง/กลุ่่�มอิิทธิิพล จะเห็็นได้้ว่่า ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการ
ตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษามีีทั้้�งปััจจััยภายในของตััวนัักศึึกษา และปััจจััยภายนอกเกี่่�ยวกัับ
สถานศึึกษาที่่�ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาสามารถนำมาปรัับใช้้ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�เรีียน
	ดัังนั้้�น การทำความเข้้าใจถึึงแนวโน้้มในการศึึกษาต่่อและปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเลืือกสถาบััน
ระดัับอุุดมศึึกษาของนัักศึกษ
ึ า จึึงมีีความจำเป็็นต่่อการบริิหารการจััดการศึึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะ
พื้้�นที่่�จัังหวััดภููเก็็ต มีีสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน โดยมีีนัักศึึกษาที่่�กำลัังสำเร็็จ
การศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) จากสถาบัันอาชีีวศึึกษา จำนวน 6 แห่่ง ได้้แก่่
วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาภููเก็็ต วิิทยาลััยสารพััดช่่างภููเก็็ต วิิทยาลััยเทคนิิคภููเก็็ต วิิทยาลััยเทคโนโลยีีภููเก็็ต
และวิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาบริิหารธุุรกิิจภาคใต้้ (Office of the Vocational Education Commission,
2018) ประเด็็นดัังกล่่าว จึึงเป็็นที่่�น่่าสนใจสำหรัับผู้้�บริิหารสถานศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษาในการรัับมืือ
กัับท้้าทายที่่�กำลัังจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตอัันใกล้้นี้้�
	ด้้วยเหตุุผลดังั กล่่าว ผู้วิ�้ จัิ ยั จึึงสนใจศึึกษาแนวโน้้มและอิิทธิิพลของปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อการตััดสิินใจ
เลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงในจัังหวััดภููเก็็ต และ
เสนอแนะแนวทางการบริิหารจััดการให้้กัับสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาในจัังหวััดภููเก็็ต ทั้้�งนี้้� คาดว่่าผลที่่ไ� ด้้
จากการวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องสามารถนำไปพััฒนาการบริิหารจััดการการศึึกษาให้้ตรงต่่อ
ความต้้องการของผู้้�เรีียนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�นในอนาคต
	วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อศึึกษาแนวโน้้มการศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตร
วิิชาชีีพชั้้�นสููงในจัังหวััดภููเก็็ต
2. เพื่่�อศึึกษาอิิทธิิพลของปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาของ
นัักศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงในจัังหวััดภููเก็็ต
3. เพื่่�อเสนอแนะแนวทางการบริิหารจััดการให้้กัับสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาในจัังหวััดภููเก็็ต
ในการรองรัับความต้้องการศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาตรีีของนัักศึกษ
ึ าระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง

การทบทวนวรรณกรรม

จากสภาพสัังคมและเศรษฐกิิจที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงในปััจจุุบััน ทำให้้การดำเนิินชีีวิิตและการ
ประกอบอาชีีพของคนในสัังคมเต็็มไปด้้วยการแข่่งขััน ปััจจััยด้้านการศึึกษาถืือเป็็นปััจจััยหนึ่่�งซึ่่�งมีี
ความสำคััญ เพราะการศึึกษาเป็็นการส่่งเสริิมและพััฒนาการเรีียนรู้้� ให้้มนุุษย์์สามารถนำความรู้้�
ความสามารถไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์แก่่การดำเนิินชีีวิิตให้้มากยิ่่�งขึ้้�น เนื่่�องด้้วยมนุุษย์์จำเป็็นต้้องอาศััย
กระบวนการศึึกษาในการพััฒนาตน ครอบครััว และสัังคมของตนได้้เสมอ จึึงทำให้้มนุุษย์์พยายามหา

ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา
วัันวิิสาข์์ น้้อยเฉลิิม
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โอกาสในการศึึกษาต่่อในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น� สอดคล้้องกัับ Inthasang (2009) ได้้กล่่าวว่่า ในปััจจุุบันั มีีแนวโน้้ม
ทางด้้านการศึึกษาในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น� เพื่่�อการพััฒนาตนเองให้้มีีความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ ในการนำไปสู่่�
การแข่่งขัันในช่่วงชีีวิิตวััยทำงาน การเลืือกงานอาชีีพ ตำแหน่่งที่่�มีีความเหมาะสม รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ตลอดจนเป็็นที่่ย� อมรัับจากเพื่่�อนฝููง ชุุมชนและสัังคม และสอดคล้้องกัับ Raob (2007) ได้้ทำการศึึกษา
จุุดมุ่่�งหมายของการศึึกษาต่่อ เพราะผู้้�เรีียนต้้องการจะมีีหน้้าที่่�การงาน และอาชีีพที่่�มั่่�นคงในอนาคต
อีีกทั้้�งเพื่่�อที่่�จะนำความรู้้�ที่่�ได้้ศึึกษามาพััฒนาตนเอง และครอบครััว
สรุุปได้้ว่่าการศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�น เป็็นการพััฒนาศัักยภาพในตััวบุุคคลให้้มีีความรู้้�
ความสามารถในการนำไปปฏิิบััติิงานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ และยัังส่่งผลต่่อความเจริิญก้้าวหน้้าในงาน
อาชีีพ นอกจากนี้้� บุุคคลสามารถนำความรู้้ม� าประยุุกต์ใ์ ช้้ให้้ทัันต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของเทคโนโลยีีและ
สัังคมได้้อีีกด้้วย
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับปััจจััยในการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันในการศึึกษาต่่อ
	การศึึกษาปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้กำหนด
ปััจจััยโดยการสัังเคราะห์์จากแนวคิิดและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยประกอบด้้วยปััจจััยหลายด้้าน
ที่่�แตกต่่างกัันออกไป สอดคล้้องกัับ Chandaeng (2007) อธิิบายถึึงปััจจััยที่่มีีผลต่
�
อ่ การตััดสิินใจเลืือก
เข้้าศึึกษาโดยสิ่่�งกระตุ้้�นทางการตลาด แบ่่งได้้ 5 ปััจจััย ได้้แก่่ ปััจจััยด้้านผลิิตภััณฑ์์ ปััจจััยด้้านราคา
ปััจจััยด้้านทำเลที่่�ตั้้�ง ปััจจััยด้้านการส่่งเสริิมการตลาด และปััจจััยทางด้้านสัังคม คืือ กลุ่่�มอ้้างอิิง
สอดคล้้องกัับ Pathumanont, Sanit, Wanset, and Saowakontha (2014) ได้้อธิิบายปััจจััยที่่�มีีผล
ต่่อการเลืือกสถาบัันศึึกษา ประกอบด้้วย ปััจจััยด้้านผลิิตภััณฑ์์ ปััจจััยด้้านราคา ปััจจััยด้้านสถานที่่� ปััจจััย
ด้้านสิ่่�งนำเสนอทางกายภาพ ปััจจััยด้้านบุุคคล และปััจจััยด้้านการส่่งเสริิมการตลาด นอกจากนี้้�
Lertpraphaphon (2010) ได้้อธิิบายปััจจััยทั้้�ง 5 ด้้าน ได้้แก่่ ปััจจััยทางด้้านบุุคคล ปััจจััยทางการเงิิน
ปััจจััยทางด้้านครอบครััว ปััจจััยทางด้้านสถาบัันการศึึกษา และปััจจััยทางด้้านสัังคม
จากแนวคิิดและงานวิิจัยั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องดัังกล่่าว ผู้วิ้� จัิ ยั สามารถสัังเคราะห์์ปัจั จััยที่่มีีผลต่
�
อ่ การเลืือก
สถาบัันในการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษา โดยแบ่่งได้้เป็็น 5 ปััจจััย คืือ ปััจจััยด้้านผลิิตภััณฑ์์ ปััจจััยด้้าน
ราคา ปััจจััยด้้านอาคารสถานที่่�และทำเล ปััจจััยด้้านส่่งเสริิมการตลาด และปััจจััยด้้านกลุ่่�มอ้้างอิิง โดย
จะเห็็นได้้ว่่า ปััจจััยทั้้�ง 5 ด้้าน เป็็นปััจจััยทางการตลาดและมีีความหมายแตกต่่างจากปััจจััยในธุุรกิิจ
การศึึกษา เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับบริิบทของการศึึกษาในสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา ผู้้�วิิจััยจึึงปรัับตััวแปร
ดัังกล่่าวให้้มีีความเหมาะสมมากยิ่่�งขึ้้�น โดยสามารถสรุุปได้้ 5 ด้้าน ได้้แก่่ ปััจจััยด้้านหลัักสููตร ปััจจััย
ด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษาต่่อ ปััจจััยด้้านอาคารสถานที่่แ� ละทำเลที่่ตั้้� ง� ปััจจััยด้้านส่่งเสริิมการตลาด และ
ปััจจััยด้้านกลุ่่�มอ้้างอิิง เพื่่�อนำมากำหนดเป็็นตััวแปรที่่�ใช้้ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�
กรอบแนวคิิดการวิิจััย
การวิิจัยั เรื่่อ� ง แนวโน้้มและอิิทธิิพลของปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา
ของนัักศึกษ
ึ าระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููงในจัังหวััดภููเก็็ต เป็็นการวิิจัยั แบบผสมผสานทั้้�งในแบบ
เชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ โดยผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ทบทวนวรรณกรรมทั้้�งทฤษฎีแี ละแนวคิิดที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทำให้้ผู้วิ�้ จัิ ยั
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สามารถสรุุปตััวแปรและประเด็็นที่่�ใช้้ในการศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้� ได้้แก่่ แนวโน้้มในการศึึกษาต่่อระดัับ
ปริิญญาตรีี และปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา ได้้แก่่ ปััจจััยด้้านหลัักสููตร
ปััจจััยด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษา ปััจจััยด้้านอาคารสถานที่่�และทำเลที่่�ตั้้�ง ปััจจััยด้้านส่่งเสริิมการตลาด
และกลุ่่�มอ้้างอิิง รวมถึึงข้้อเสนอแนะแนวทางการบริิหารจััดการให้้กัับสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาในจัังหวััด
ภููเก็็ต ดัังแสดงในรููปที่่� 1
แนวโน้มและอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดภูเก็ต

		

แนวโน้มการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดภูเก็ต

ปัจจัยในการเลือกสถาบัน
- ปัจจัยด้านหลักสูตร
- ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา
- ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และทาเลที่ตั้ง
- ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด
- ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง

การตัดสินใจเลือก
สถาบัน
ระดับอุดมศึกษา

ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการให้กับสถาบันระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัดภูเก็ต

รููปที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย

วิิธีีการวิิจััย

	การวิิจััยเรื่่�อง แนวโน้้มและอิิทธิิพลของปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับ
อุุดมศึึกษาของนัักศึกษ
ึ าระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููงในจัังหวััดภููเก็็ต เป็็นการใช้้กระบวนการวิิจัยั
แบบผสมผสาน (Mixed-Methods Research) โดยมุ่่�งหาข้้อเท็็จจริิงและข้้อสรุุป โดยการใช้้
แบบสอบถามกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ นัักศึึกษาที่่�กำลัังศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง ชั้้�นปีีที่่� 2
(ปวส.2) อีีกทั้้�งผู้วิ้� จัิ ยั ได้้สััมภาษณ์์กับั ผู้้ใ� ห้้ข้้อมููลสำคััญ (Key Informant) จากนั้้�นทำการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ทั้้�งในส่่วนเชิิงปริิมาณ และเชิิงคุุณภาพ แล้้วจึึงนำผลการวิิเคราะห์์มาเชื่่อ� มโยง เพื่่�อนำไปสู่่�การสรุุปข้้อค้้นพบ
(Chitradab & Kaoian, 2013)
	วิิธีีการวิิจััยเชิิงปริิมาณ
ประชากรและกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งที่่� ใช้้ในการศึึ กษ าครั้้� ง นี้้� คืื อ นัั กศึึ กษ าที่่� ก ำลัั ง ศึึ กษ าระดัั บ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง ชั้้�นปีีที่่� 2 (ปวส.2) ปีีการศึึกษา 2560 ในสถาบัันการศึึกษาของจัังหวััด
ภููเก็็ต จำนวน 6 สถาบััน จำนวนนัักศึึกษารวม 987 คน กำหนดขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้เกณฑ์์
(Srisaad, 2011) จากจำนวนประชากรทั้้�งหมดเป็็นหลัักร้้อย ตามสััดส่่วนขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง 15-30%
จึึงได้้กลุ่่�มตััวอย่่างเท่่ากัับ 222 คน ผู้้�วิิจััยใช้้วิิธีีการสุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่าง โดยกำหนดขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ของแต่่ละแห่่งด้้วยการสุ่่�มตััวอย่่างแบบชั้้น� ภููมิิ (Stratified Random Sampling) และการใช้้สุ่่�มแบบง่่าย
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(Simple Random Sampling) เพื่่�อให้้ทุุกตััวอย่่างมีีโอกาสได้้รัับเลืือก
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยเชิิงปริิมาณ คืือ แบบสอบถามเป็็นมาตราส่่วนประมาณค่่า (Rating
Scale) ที่่ส� ร้้างขึ้้น� จากการทบทวนวรรณกรรม โดยให้้ผู้เ�้ ชี่่ย� วชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความเที่่ย� งตรง
ของข้้อมููล ใช้้ดััชนีีความสอดคล้้องระหว่่างข้้อคำถามที่่�สร้้างขึ้้�นกัับจุุดประสงค์์ (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ที่่�มีีเกณฑ์์ในการพิิจารณาให้้คะแนนในแต่่ละข้้อมีีค่่าระหว่่าง 0.611.00 ผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ ค่่า (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้้ค่่า
ดััชนีีความสอดคล้้อง 0.95 อยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้ และทำการทดสอบเครื่่อ� งมืือ เพื่่�อหาค่่าความเชื่่อ� มั่่น�
(Reliability) โดยทดลองใช้้ (Try-out) กลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่ใช่่กลุ่่�มตััวอย่่าง จำนวน 40 ชุุด โดยพิิจารณา
ค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alfa) ได้้ค่่าความเชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ 0.89
แสดงถึึงความน่่าเชื่่�อถืือของเครื่่�องมืือที่่�เพีียงพอต่่อการนำไปใช้้ในงานวิิจััย (Pengsri, Bunwirat, &
Khantharos, 2018)
สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ผู้้�วิิจััยวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิพรรณนา ได้้แก่่ การแจกแจง
ความถี่่� ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน สถิิติิอนุุมาน ได้้แก่่ ทดสอบสมมติิฐานโดยใช้้สถิิติิ
t-test การวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียว วิิเคราะห์์ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์เพีียร์์สััน และการ
วิิเคราะห์์สมการถดถอยพหุุแบบวิิธีีการนำตััวแปรเข้้าทั้้�งหมด (Enter Multiple Regression Analysis)
เป็็นการศึึกษาถึึงอิิทธิิพลตััวแปรอิิสระทุุกตััวร่่วมกัันว่่าจะมีีผลกระทบต่่อตััวแปรตามอย่่างไรบ้้าง
ตารางที่่� 1 สััญลัักษณ์์ที่่�ใช้้แทนตััวแปรการวิิเคราะห์์การถดถอยพหุุ
ตัวแปรอิสระ (X)
(Independent Variables)
X1 - ปัจจัยด้านหลักสูตร
X2 - ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา
X3 - ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และทำ�เลที่ตั้ง
X4 - ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด
X5 - ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง
X - ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถาบันโดยรวม

วิิธีีการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ

ตัวแปรตาม (Y)
(Dependent Variables)
Y(Education) - การตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษา

ผู้้�ให้้ข้้อมููล ได้้แก่่ ครููฝ่่ายแนะแนวของสถาบัันอาชีีวศึึกษา จำนวน 3 สถาบััน ได้้แก่่ วิิทยาลััย
เทคนิิคถลาง วิิทยาลััยเทคโนโลยีีภููเก็็ต และวิิทยาลััยสารพััดช่่างภููเก็็ต รวมจำนวน 3 ท่่าน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ โดยใช้้แบบสััมภาษณ์์เชิิงลึึกในการวิิจััย
เกี่่ย� วกัับประเด็็น 3 ด้้านที่่ส� ำคััญ คืือ แนวโน้้มการศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษา อิิทธิิพลของปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อ
การตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา และข้้อเสนอแนะแนวทางการบริิหารจััดการให้้กัับสถาบััน
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ระดัับอุุดมศึึกษาในจัังหวััดภููเก็็ต การวิิเคราะห์์เนื้้�อหาใช้้วิิธีีวิิเคราะห์์แบบอุุปนััย (Analysis Induction)
และสรุุปแบบบรรยาย (Chantavanich, 2004)

ผลการวิิจััย

1. ผลการวิิ เ คราะห์์ แ นวโน้้ ม การศึึ ก ษาต่่ อ ในระดัั บ อุุ ด มศึึ ก ษาของนัั ก ศึึ ก ษาระดัั บ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงในจัังหวััดภููเก็็ต
แนวโน้้มการศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงใน
จัังหวััดภููเก็็ต พบว่่า จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกจากครููฝ่่ายแนะแนวของสถาบัันอาชีีวศึึกษา จำนวน 3
สถาบััน โดยได้้ข้้อค้้นพบในแต่่ละประเด็็น ดัังนี้้�
1.1 ในอนาคตแนวโน้้มของนัักศึึกษาระดัับ ปวส. จะมีีอััตราที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากสถานประกอบการในปััจจุุบันั ต้้องการแรงงานที่่มีีทั
� กษ
ั ะและความเชี่่ย� วชาญเฉพาะทาง จึึงเป็็นประเด็็นสำคััญ
ที่่ส� อดคล้้องกัับการตอบโจทย์์ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิและแผนการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 - 2579 ในการผลิิต
กำลัังคนที่่�มีีทัักษะที่่�สำคััญและมีีสมรรถนะตรงตามความต้้องการของตลาดแรงงาน รวมถึึงการพััฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ นอกจากนี้้�การมีีทัักษะในการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม พร้้อมเข้้าถึึง
การเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิิต และรู้้จั� กก
ั ารพััฒนาทัักษะใหม่่ ๆ เพื่่�อสร้้างความพร้้อมในการก้้าวสู่่�ยุุค Thailand
4.0 ดัังนั้้�น ความต้้องการของตลาดแรงงานจึึงเป็็นแรงกระตุ้้น� สำคััญที่่ท� ำให้้นัักศึกษ
ึ าระดัับ ปวส. มีีค่่านิิยม
การเรีียนในสายวิิชาชีีพ ประกอบกัับความต้้องการในการพััฒนาศัักยภาพในตนเอง จึึงส่่งผลให้้มีี
การศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษามีีแนวโน้้มที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นในอนาคต
1.2 ศัักยภาพของจัังหวััดภููเก็็ตที่่มีี� ความพร้้อมในหลาย ๆ ด้้าน และเป็็นจัังหวััดที่่มีีก
� ารพััฒนา
สู่่�การเป็็น “เมืืองอััจฉริิยะ” (Smart City) อีีกทั้้�งทางจัังหวััดยัังมีีนโยบายการพััฒนาสู่่�เมืืองเศรษฐกิิจที่่�
ขัับเคลื่่�อนด้้วยนวััตกรรมและบริิการมููลค่่าสููงระดัับนานาชาติิ (Value Base Economy and High
Value Service) ไม่่ว่่าจะเป็็นอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวและการบริิการ อุุตสาหกรรมการผลิิต และ
อุุตสาหกรรมค้้าปลีีกค้้าส่่ง เป็็นต้้น ทำให้้ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาจัังหวััดมุ่่�งเน้้นในการพััฒนากำลัังคน
ในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้รองรัับกัับการผลิิตกำลัังคนให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย Thailand 4.0 ที่่�ต้้องการ
แรงงานระดัับปริิญญาตรีี ดัังนั้้�น กลไกการขัับเคลื่่อ� นของจัังหวััดที่่ส� ำคััญ คืือ ทรััพยากรบุุคคลของจัังหวััด
ที่่�จะต้้องมีีการพััฒนาการเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องและทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง พร้้อมรองรัับการเป็็นเมืือง
นานาชาติิ ประเด็็นข้้างต้้นจึึงส่่งผลต่่อแนวโน้้มทางการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับ
ปวส. ที่่�สููงขึ้้�น
1.3 สถาบัันระดัับอุุดมศึึกษามีีนโยบายการเปิิดสมััครการศึึกษาต่่อมากขึ้้�น เพื่่�อรองรัับกลุ่่�ม
ตลาดนัักศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงที่่�ต้้องการศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาตรีี แม้้ว่่าปััจจุุบััน
สถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาจะเผชิิญกัับอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงของโครงสร้้างประชากร
อัันมีีผลทำให้้สััดส่่วนของการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษามีีจำนวนลดลง แต่่สถานการณ์์ดังั กล่่าวกลัับทำให้้
ผู้้�บริิหารสถาบัันเล็็งเห็็นความสำคััญและศึึกษาทางออกด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ โดยเฉพาะการปรัับปรุุงและ
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พััฒนาหลัักสููตรให้้ตรงความต้้องการและมีีความทัันสมััย ไม่่ว่่าจะเป็็นหลัักสููตรการเทีียบโอนหน่่วยกิิต
การเรีียน หลัักสููตรการเรีียนรอบเสาร์์-อาทิิตย์์ หลัักสููตรโครงการบููรณาการการเรีียนรู้้�กัับการทำงาน
(Work-Integrated Learning: WIL) หรืือหลัักสููตรการบริิหารจััดการแบบระบบธนาคารหน่่วยกิิต
เป็็นต้้น
2. ผลการวิิเคราะห์์อิิทธิิพลของปััจจััยในการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันในการศึึกษาต่่อระดัับ
อุุดมศึึกษา
	ผลการศึึกษาปััจจััยในการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันในการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาของนัักศึกษ
ึ า
ในภาพรวม พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างนัักศึกษ
ึ าระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููงในจัังหวััดภููเก็็ต ให้้ความสำคััญ
ต่่อปััจจััยในการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาโดยรวม ( X = 4.24, S.D. = 0.51) อยู่่�ในระดัับมาก
และปััจจััยด้้านหลัักสููตร ( X = 4.40, S.D. = 0.46) เป็็นปััจจััยที่่�ให้้ความสำคััญมากที่่�สุุด รองลงมา คืือ
ปััจจััยด้้านอาคารสถานที่่�และทำเลที่่�ตั้้�ง ( X = 4.25, S.D. = 0.54) แสดงให้้เห็็นว่่า นัักศึึกษาส่่วนใหญ่่
พิิจารณาเรื่่�องหลัักสููตร/สาขาวิิชาที่่�เปิิดสอน ความรู้้�ความชำนาญของคณาจารย์์ อีีกทั้้�งสภาพแวดล้้อม
ที่่อ� ำนวยความสะดวกในการเดิินทางเป็็นหลััก ในการพิิจารณาหาสถาบัันในการศึึกษาต่่อ ตามรายละเอีียด
ดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 ค่่าเฉลี่่�ย ค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ของปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการเลืือกสถาบัันโดยภาพรวม
ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการเลืือกสถาบััน
ปััจจััยด้้านหลัักสููตร
ปััจจััยด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษา
ปััจจััยด้้านอาคารสถานที่่�และทำเลที่่�ตั้้�ง
ปััจจััยด้้านส่่งเสริิมการตลาด
ปััจจััยด้้านกลุ่่�มอ้้างอิิง
รวม

(X )
4.40
4.23
4.25
4.20
4.11
4.24

S.D.
0.46
0.54
0.54
0.47
0.56
0.51

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อัันดัับที่่�
1
3
2
4
5

	อิิทธิิพลของปััจจััยในการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันที่่ส่� ง่ ผลต่่อการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษา พบว่่า
ปััจจััยด้้านหลัักสููตร ปััจจััยด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษา และปััจจััยด้้านอาคารสถานที่่�และทำเลที่่�ตั้้�ง
ส่่งผลต่่อการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาโดยรวม ที่่�ระดัับนััยสำคััญทางสถิิติิที่่� 0.05 (Sig. = 0.000) โดย
สามารถเรีียงลำดัับค่่าน้้ำหนัักของผลกระทบ คืือ ปััจจััยด้้านหลัักสููตร มีีผลทางบวกต่่อการศึึกษาต่่อ
ระดัับอุุดมศึึกษามากที่่�สุุด (BetaX1 = 0.360) รองลงมา คืือ ปััจจััยด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษา (BetaX2
= 0.262) และปััจจััยด้้านอาคารสถานที่่�และทำเลที่่�ตั้้�ง (BetaX3 = 0.168) ตามลำดัับ มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�
(Adj R2 = 0.494) รายละเอีียดดัังตารางที่่� 3
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ตารางที่่� 3 การวิิเคราะห์์การถดถอยพหุุของปััจจััยการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันที่่�ส่่งผลต่่อการศึึกษาต่่อ
ระดัับอุุดมศึึกษา
ตััวแปร
(Constant)
ปััจจััยด้้านหลัักสููตร (X1)
ปััจจััยด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษา (X2)
ปััจจััยด้้านอาคารสถานที่่�และทำเลที่่�ตั้้�ง (X3)
ปััจจััยด้้านส่่งเสริิมการตลาด (X4)
ปััจจััยด้้านกลุ่่�มอ้้างอิิง (X5)
Adj R2 = 0.494 ; F=44.211 ; Sig= 0.000*

B
0.828
0.308
0.265
0.143
0.065
0.057

Beta
0.360
0.262
0.168
0.067
0.068

t
3.072
5.572
4.080
2.788
0.965
1.224

p-value
0.002*
0.000*
0.000*
0.006*
0.336
0.222

* มีีนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05

สามารถเขีียนในรููปแบบของสมการพยากรณ์์ได้้ ดัังนี้้�
		
สมการพยากรณ์์ในรููปคะแนนดิิบ
		
Y = 0.828 + 0.308X(X1) + 0.265(X2) + 0.143(X3)
		
สมการพยากรณ์์ในรููปคะแนนมาตรฐาน
		
Z = 0.360Z(X1) + 0.262Z(X2) +0.168(X3)
3. ผลการวิิเคราะห์์ข้้อเสนอแนะแนวทางการบริิหารจััดการให้้กัับสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา
จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกัับครููฝ่่ายแนะแนวทั้้�ง 3 สถาบััน มีีข้้อเสนอแนะ ดัังนี้้�
3.1 มหาวิิทยาลััยควรพััฒนาและส่่งเสริิมหลัักสููตรการเรีียนรอบเสาร์์-อาทิิตย์์ โดยการ
เทีียบโอนหน่่วยกิิตการเรีียน เพื่่�อรองรัับนัักศึึกษาที่่�ทำงานระหว่่างเรีียนและเป็็นการช่่วยลดระยะเวลา
การเรีียนให้้สั้้�นลง พร้้อมทั้้�งมีีการเปิิดสอนสาขาวิิชาที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการในตลาดแรงงานและ
เหมาะสมกัับบริิบทเชิิงพื้้�นที่่�โดยเฉพาะจัังหวััดภููเก็็ต อาทิิ สาขาวิิชาการตลาดเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว สาขา
วิิชาการตลาดดิิจิิทััล สาขาวิิชาการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม สาขาวิิชาธุุรกิิจการบิิน และสาขาวิิชาธุุรกิิจ
เรืือสำราญ เป็็นต้้น
3.2 การมุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกปฏิิบััติิจริิงโดยเฉพาะการฝึึกงาน โดยเป็็นการทำ MOU
กัับสถานประกอบการ และมีีอาจารย์์เป็็นที่่ป� รึึกษาในการทำงาน หรืือการจััดสหกิิจศึึกษา (Co-Operative
Education) ด้้วยหลัักสูตู รโครงการบููรณาการการเรีียนรู้้กั� บั การทำงาน (Work-Integrated Learning:
WIL) เพื่่�อเป็็นการจััดการเรีียนรู้้�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเชื่่�อมโยงสาระความรู้้�ในชั้้�นเรีียนกัับประสบการณ์์
การทำงานในแหล่่งเรีียนรู้้ที่� เ่� กิิดขึ้้น� ตามสภาพจริิง นอกจากนี้้�ควรส่่งเสริิมในด้้านการใช้้ความรู้้ด้้� านภาษา

ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา
วัันวิิสาข์์ น้้อยเฉลิิม
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ต่่างประเทศให้้สอดคล้้องกัับการทำงาน โดยส่่งเสริิมให้้ผู้เ�้ รีียนสามารถสื่่�อสารได้้อย่่างน้้อย 2 ภาษาขึ้้น� ไป
3.3 พััฒนาเทคนิิคการสอนของอาจารย์์ผู้้�สอน ด้้านการเรีียนในภาคทฤษฎีีควรปรัับเนื้้�อหา
ในรายวิิชาให้้มีีความทัันสมััยกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั และอนาคตที่่ก� ำลัังจะเปลี่่ย� นแปลงไป ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ด้้านเทคโนโลยีีหรืือสัังคม เป็็นต้้น ประกอบกัับภาคปฏิิบัติั ที่ิ ผู้่� ส�้ อนจะต้้องมีีการจััดการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก (Active
Learning) โดยมุ่่�งเน้้นให้้ผู้เ�้ รีียนได้้ปฏิิบัติั จิ ริิงผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ผู้้เ� รีียนเกิิดกระบวนการคิิดขั้้น� สููง
ในการผสมผสานเชื่่�อมโยงระหว่่างความรู้้�ภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิผ่่านการวิิเคราะห์์ การสัังเคราะห์์
และการประเมิินค่่า ทั้้�งนี้้� จะทำให้้ผู้้เ� รีียนจะเกิิดองค์์ความรู้้ใ� หม่่ ๆ และมีีทัักษะการแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้า
อย่่างชาญฉลาด

อภิิปรายผล

1. แนวโน้้มการศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง
ในจัังหวััดภููเก็็ต พบว่่า ปััจจุุบันั มีีนัักศึกษ
ึ าระดัับ ปวช. และ ปวส. ลดลงอย่่างเห็็นได้้ชััดเมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับอดีีตที่่�ผ่่านมา สาเหตุุอาจเนื่่�องจากนัักศึึกษาระดัับ ปวช. ได้้รัับการแนะแนวจากสถาบัันการศึึกษา
ต่่าง ๆ ที่่แ� นะนำให้้ศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาตรีี รวมถึึงการสนัับสนุุนจากผู้ป้� กครอง แต่่สำหรัับในอนาคต
การศึึกษาต่่อของนัักศึกษ
ึ าในระดัับ ปวส. น่่าจะมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�นโดยเฉพาะจัังหวััดภููเก็็ต เนื่่�องจาก
ในปััจจุุบัันสถาบัันการศึึกษาในจัังหวััดภููเก็็ตมีีการเปิิดสาขาวิิชาที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของ
ตลาดแรงงานและเศรษฐกิิจโลก อาทิิ สาขาวิิชาการตลาดเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว สาขาวิิชาการตลาดดิิจิิทััล
สาขาวิิชาการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม นอกจากหลัักสููตรด้้านการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยวแล้้ว อาจมีี
หลัักสููตรอื่่�น ๆ เพิ่่�มเติิม เช่่น ธุุรกิิจการบิิน ธุุรกิิจเรืือสำราญ เป็็นต้้น สอดคล้้องกัับ Matichon Online
(2018) ที่่กล่
� า่ วว่่าสถานการณ์์การศึึกษาต่่อของผู้เ้� รีียนในปััจจุุบันั นั้้�น การเลืือกเรีียนสาขาวิิชาที่่ส� อดคล้้อง
กัับเศรษฐกิิจโลก จะเป็็นตััวสำคััญในการกำหนดอาชีีพและกำลัังแรงงานมากยิ่่�งขึ้้น� ประกอบกัับการที่่�
จัังหวััดภููเก็็ตเป็็นจัังหวััดที่่�มีีชื่่�อเสีียงด้้านการท่่องเที่่�ยว อีีกทั้้�งยัังมีีการส่่งเสริิมของภาครััฐที่่�มุ่่�งผลิิต
นัักศึึกษาให้้ตรงกัับความต้้องการของตลาดแรงงานตามยุุทธศาสตร์์ชาติิให้้มากยิ่่�งขึ้้�นอีีกด้้วย
2. อิิทธิิพลของปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาของนัักศึกษ
ึ าระดัับ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงในจัังหวััดภููเก็็ต ระดัับปััจจััยในการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันการศึึกษาโดย
ภาพรวม มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากทุุกด้้าน เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายด้้าน พบว่่า นัักศึึกษาพิิจารณาเลืือก
สถาบัันการศึึกษาต่่อจากปััจจััยด้้านหลัักสููตรมากที่่�สุุด สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Chuaytukpuan
(2015) ศึึกษาเรื่่�องการศึึกษาปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการเลืือกเรีียนในระดัับอุุดมศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจ
บััณฑิิตย์์ของนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี ผลการวิิจััยพบว่่า ปััจจััยที่่�สำคััญที่่�สุุดที่่�มีีผลต่่อการเลืือกเรีียน
ในระดัับอุุดมศึึกษา คืือ ปััจจััยด้้านหลัักสููตร ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นเพราะปััจจััยดัังกล่่าวมีีความสำคััญในการ
ศึึกษาต่่อโดยตรง เนื่่�องจากหลัักสูตู รจะเป็็นตััวกำหนดและเป็็นแนวทางในการจััดการเรีียนการสอนที่่มีี�
คุุณภาพและได้้มาตรฐาน ส่่วนอิิทธิิพลของปััจจััยในการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันที่่�ส่่งผลต่่อการศึึกษาต่่อ
ระดัับอุุดมศึึกษา ได้้แก่่ ปััจจััยด้้านหลัักสููตร ปััจจััยด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษา และปััจจััยด้้านอาคาร
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สถานที่่�และทำเลที่่�ตั้้�ง ตามลำดัับ โดยสมการสามารถอธิิบายได้้ว่่า ปััจจััยในการตััดสิินใจเลืือกสถาบััน
สามารถพยากรณ์์ความผัันแปรของการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษา ได้้ร้้อยละ 49.4 ได้้แก่่ ปััจจััยด้้าน
หลัักสูตู ร พบว่่า คณาจารย์์มีีความรู้้ค� วามชำนาญตรงกัับสาขาวิิชาที่่ท� ำการสอนเป็็นปััจจััยย่่อยที่่มีีผลต่
�
อ่
การตััดสิินใจมากที่่�สุุด สอดคล้้องกัับ Thamvihankhun and Prasertwong (2009) ได้้ศึึกษาปััจจััย
ในการตััดสิินใจเลืือกเรีียนสาขาวิิชาการบััญชีี คณะวิิทยาการจััดการ มหาวิิทยาลััยราชภััฏจัันทรเกษม
พบว่่า ปััจจััยในการตััดสิินใจเลืือกเรีียน เพราะครููอาจารย์์ที่่�ทำหน้้าที่่�สอนมีีความรู้้�ความสามารถทาง
วิิชาการสููงและมีีความสามารถในการถ่่ายทอดความรู้้อ� ย่่างดีี ย่่อมเป็็นส่่วนสำคััญที่่จ� ะก่่อให้้เกิิดภาพลัักษณ์์
กัับสถาบััน ในขณะเดีียวกัันผู้้ที่� ส่� นใจศึึกษาต่่อก็็จะเกิิดการรัับรู้้ภ� าพลัักษณ์ดั์ งั กล่่าวจนกลายเป็็นความคิิด
และความเชื่่�อที่่�ดีีต่่อสถาบัันเหล่่านั้้�น สอดคล้้องกัับแนวคิิดเกี่่�ยวกัับภาพลัักษณ์์ (Kotler, 2000 cited
in Wanitdamrongsak, 2012) ปรมาจารย์์ด้้านการตลาด อธิิบายถึึงคำว่่า ภาพลัักษณ์์ (Image) ว่่า
เป็็นองค์์รวมของความเชื่่�อ ความคิิด และความประทัับใจที่่�บุุคคลมีีต่่อสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�ง ซึ่่�งทััศนคติิและ
การกระทำใด ๆ ที่่�คนเรามีีต่่อสิ่่�งนั้้�น จะมีีความเกี่่�ยวพัันอย่่างสููงกัับภาพลัักษณ์์ของสิ่่�งนั้้�น ๆ ส่่วนปััจจััย
ด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษา พบว่่า มีีบริิการกองทุุนกู้้ยื� มื เพื่่�อการศึึกษาเป็็นปััจจััยย่่อยที่่มีีผลต่
� อ่ การตััดสิินใจ
มากที่่�สุุด สอดคล้้องกัับ Chuaytukpuan (2015) ได้้กล่่าวว่่า ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการเลืือกเรีียนในระดัับ
อุุดมศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์ ของนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี คืือ ปััจจััยด้้านสวััสดิิการและ
การบริิการ โดยเห็็นว่่ามีีแหล่่งเงิินทุุนสนัับสนุุนการศึึกษา เช่่น กองทุุนกู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (กยศ.)/ทุุน
เฉพาะกิิจอื่่�น ๆ เป็็นความสำคััญอัันดัับแรก ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นเพราะปััญหาเศรษฐกิิจของแต่่ละครอบครััวที่่�
ไม่่เหมืือนกััน สวััสดิิการดัังกล่่าวจึึงเป็็นส่่วนสนัับสนุุนสำคััญในการลดความเสี่่�ยงจากผลกระทบของ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�นัักศึึกษาจะต้้องเผชิิญ และประเด็็นสุุดท้้าย คืือ ปััจจััยด้้านอาคารสถานที่่�และทำเลที่่�ตั้้�ง
พบว่่า ทำเลที่่ตั้้� ง� อยู่่�ในเมืืองใกล้้แหล่่งชุุมชนเป็็นปััจจััยย่่อยที่่มีีผลต่
�
อ่ การตััดสิินใจมากที่่สุ� ดุ สอดคล้้องกัับ
Songmuang (2011) ได้้ศึึกษาปััจจััยทางการตลาดบริิการของการเลืือกสถาบัันเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับ
อุุดมศึึกษาของคณะบริิหารธุุรกิิจ วิิทยาลััยราชพฤกษ์์ พบว่่า นัักศึึกษาให้้ความสำคััญในเรื่่�องของ
สถานที่่�ตั้้�งของสถาบัันอยู่่�ใกล้้บ้้านหรืือที่่�อยู่่�อาศััย ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นเพราะการที่่�นัักศึึกษาใช้้ระยะทางที่่�สั้้�น
ในการเดิินทางมายัังสถาบัันจะช่่วยอำนวยความสะดวกในการเดิินทางมากยิ่่�งขึ้้�น
จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลของผู้ใ�้ ห้้ข้้อมููลสำคััญที่่รั� บั ผิิดชอบในงานแนะแนวของสถาบัันการศึึกษา
ในจัังหวััดภููเก็็ต พบว่่า ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.2) ในจัังหวััดภููเก็็ต สามารถสรุุปได้้ 3 ประเด็็น โดยประเด็็นแรก
คืือ ชื่่�อเสีียงของมหาวิิทยาลััย ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�มีีการก่่อตั้้�งมานานย่่อมทำให้้ผู้้�ปกครอง
เกิิดความเชื่่�อถืือจึึงยอมส่่งบุุตรหลานมาศึึกษาต่่อ โดยมีีความคาดหวัังที่่�จะได้้สำเร็็จการศึึกษาและ
มีีงานทำ ประกอบกัับการที่่�นัักศึึกษาได้้เข้้าศึึกษาต่่อในมหาวิิทยาลััยที่่�มีีชื่่�อเสีียง ย่่อมทำให้้ผู้้�เรีียนเกิิด
ความเชื่่อ� มั่่�นต่่อสถาบัันมากยิ่่�งขึ้้น� สอดคล้้องกัับแนวคิิดเกี่่ย� วกัับชื่่อ� เสีียงขององค์์กร (Reputation) ดัังที่่�
Aydin, Ozer, and Arasil (2005) กล่่าวว่่า ชื่่�อเสีียงของผู้้�ให้้บริิการ คืือ ความประทัับใจที่่�เกิิดขึ้้�น
ในจิิตใจของลููกค้้า และสอดคล้้องกัับ Saikham and Padgate (2017) ที่่กล่
� า่ วว่่าสาเหตุุที่กลุ่่�
่� มตััวอย่่าง

ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา
วัันวิิสาข์์ น้้อยเฉลิิม
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ตััดสิินใจเลืือกศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษา คืือ ปััจจััยด้้านคุุณภาพและภาพลัักษณ์์ของสถาบััน โดยมีี
ประเด็็นที่่�ควรให้้ความสำคััญได้้แก่่ ชื่่�อเสีียงหรืือการเป็็นที่่�ยอมรัับในสัังคมของสถาบัันนั้้�น ๆ ประเด็็น
ที่่ส� อง คืือ บุุคคลที่่มีีอิ
� ทิ ธิิพลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันในการศึึกษาต่่อ ทั้้�งนี้้� อาจเป็็นเพราะบิิดามารดา
รุ่่�นพี่่� เพื่่�อน ๆ และครููบาอาจารย์์ ถืือเป็็นบุุคคลสำคััญที่่�ส่่งผลต่่อทััศนคติิ ความคิิด หรืือพฤติิกรรมของ
นัักศึึกษา จนทำให้้เกิิดแรงกระตุ้้�นต่่อการตััดสิินใจ สอดคล้้องกัับ Suwanwong (2017) กล่่าวว่่า ปััจจััย
ที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกเข้้าศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาตรีี พบว่่า รุ่่�นพี่่�มีีความสำคััญในการเป็็นแหล่่ง
กระจายข้้อมููลเบื้้�องต้้นหรืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจเลืือกเข้้าศึึกษาต่่อ นอกจากนี้้� ยัังมีี
เพื่่�อน ๆ ที่่�มีีความนิิยมเดีียวกััน รวมถึึงผู้้�ปกครองและครููที่่�ปรึึกษาที่่�เป็็นผู้้�แนะนำให้้ทางเลืือกในการ
ศึึกษาต่่ออีีกด้้วย ส่่วนประเด็็นสุุดท้้ายเกี่่ย� วข้้องกัับผู้เ้� รีียนโดยตรง คืือ ความสะดวกในการเดิินทางระหว่่าง
ที่่�เรีียนและที่่�ทำงาน สอดคล้้องกัับ Pratcharacharoenpong (2011) กล่่าวว่่า นัักศึึกษาชาวต่่างชาติิ
ให้้ความสำคััญกัับด้้านทำเลที่่�ตั้้�งของมหาวิิทยาลััย โดยมีีสิ่่�งอำนวยความสะดวกใกล้้มหาวิิทยาลััย และ
การคมนาคมสะดวกสบาย ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นเพราะนัักศึกษ
ึ าส่่วนใหญ่่ทำงานพิิเศษระหว่่างเรีียน ความสะดวก
ในการเดิินทางระหว่่างที่่�เรีียนและที่่�ทำงานจึึงเป็็นสิ่่�งสำคััญในการพิิจารณาหาสถาบัันในการศึึกษาต่่อ
โดยในประเด็็นสุุดท้้ายผู้้ใ� ห้้ข้้อมููลสำคััญเสนอมุุมมองเพิ่่�มเติิมเรื่่อ� งค่่านิิยมของนัักศึกษ
ึ าที่่มีีต่
� อ่ สาขาวิิชา
ที่่เ� กิิดความสนใจเป็็นพิิเศษ หรืือ “สาขาวิิชาในฝััน” ที่่จ� ะสามารถต่่อยอดโอกาสความก้้าวหน้้าทางอาชีีพ
ให้้ประสบความสำเร็็จ สอดคล้้องกัับทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับค่่านิิยมของ Frankel (1977) ได้้ให้้ความเห็็นว่่า
ค่่านิิยมเป็็นความคิิด (Idea) หรืือความคิิดรวบยอด (Concept) เมื่่�อบุุคคลมีีค่่านิิยมต่่อสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�ง
แสดงว่่าเขาเห็็นคุุณค่่าของสิ่่�งนั้้�น และสอดคล้้องกัับ Yanphoch (2002) ศึึกษาปััจจััยในการตััดสิินใจ
เข้้าศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาโท สถาบัันราชภััฏมหาสารคาม พบว่่า นัักศึึกษาให้้ความสำคััญกัับสาขาที่่�
สมััครเข้้าศึึกษาตรงกัับความสามารถและความถนััด ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นเพราะนัักศึกษ
ึ ามีีค่่านิิยมว่่า หากได้้เรีียน
ในสาขาวิิชาในฝัันจะทำให้้ตนเองรัักในงานที่่�ทำและส่่งผลให้้ประสบความสำเร็็จในอนาคต
3. ข้้อเสนอแนะแนวทางการบริิหารจััดการให้้กัับสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา จากการศึึกษาแนวโน้้ม
และปััจจััยในการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันในการศึึกษาต่่อ ทำให้้ผู้้�วิิจััยสามารถสัังเคราะห์์ข้้อเสนอแนะ
แนวทางการบริิหารจััดการให้้กัับสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาได้้ อีีกทั้้�งประกอบกัับการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
เชิิงลึึกจากผู้ใ้� ห้้ข้้อมููลสำคััญในการช่่วยเสนอแนะแนวทางการบริิหารจััดการ จึึงทำให้้สามารถสรุุปได้้ว่่า
มหาวิิทยาลััยควรส่่งเสริิมหลัักสููตรการเรีียน เสาร์์-อาทิิตย์์ เพื่่�อรองรัับนัักศึึกษาที่่�ทำงานระหว่่างเรีียน
สอดคล้้องกัับ Niramon, Chomraksa, and Saetae (2015) ได้้ศึึกษาความต้้องการศึึกษาต่่อหลัักสูตู ร
ปริิญญาเอก สาขาวิิชาเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ พบว่่า
นัักศึึกษามีีความต้้องการรููปแบบการจััดช่่วงเวลาการเรีียนภาคพิิเศษวัันหยุุดราชการ (เสาร์์-อาทิิตย์์)
ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นเพราะหลัักสูตู รการเรีียนดัังกล่่าวเปิิดโอกาสให้้นัักศึกษ
ึ าได้้ทำงานหารายได้้พิิเศษระหว่่างเรีียน
ในวัันจัันทร์์-วัันศุุกร์์ นอกจากนี้้�หลัักสููตรควรมีีการเทีียบโอนหน่่วยกิิตการเรีียน เพื่่�อช่่วยให้้ระยะเวลา
ในการเรีียนสั้้�นลง ทั้้�งนี้้�เป็็นเพราะระบบการจััดการศึึกษาในปััจจุุบัันในระดัับประถมศึึกษาถึึงระดัับ
อุุดมศึึกษานั้้�น ให้้ความสำคััญเกี่่�ยวกัับเรื่่�องหลัักสููตรมากที่่�สุุด เนื่่�องจากหลัักสููตรจะเป็็นตััวกำหนด
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และเป็็นแนวทางในการจััดการเรีียนการสอนที่่�มีีคุุณภาพและได้้มาตรฐาน โดยเห็็นได้้จากสำนัักงาน
คณะกรรมการการอุุดมศึึกษาได้้จััดทำกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ (TQF) เพื่่�อให้้
สถาบัันอุุดมศึึกษาใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนาหลัักสููตร จััดการเรีียนการสอน และจััดการศึึกษาให้้มีี
คุุณภาพ (Office of the Higher Education Commission, 2014) ในด้้านสาขาวิิชานั้้�นควรมีีการ
เปิิดสาขาวิิชาที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการในตลาดแรงงานหรืือเศรษฐกิิจโลก ประกอบกัับการมุ่่�งเน้้น
ให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกปฏิิบััติิจริิงโดยเฉพาะการฝึึกงาน โดยเป็็นการทำ MOU กัับสถานประกอบการ และ
มีีอาจารย์์เป็็นที่่ป� รึึกษาในการทำงาน หรืือการจััดสหกิิจศึึกษา (Co-Operative Education) ด้้วยหลัักสูตู ร
โครงการบููรณาการการเรีียนรู้้�กัับการทำงาน (WIL) นอกจากนี้้�ผู้้�สอนควรมีีการปรัับเทคนิิคการสอน
โดยการปรัั บ เนื้้� อ หาในรายวิิ ช าให้้มีีความทัั น สมัั ย กัั บ สถานการณ์์ ปัั จ จุุ บัั น และอนาคตที่่� ก ำลัั ง จะ
เปลี่่ย� นแปลงไป หรืือการใช้้เทคนิิคการสอนโดยวิิธีีการจััดการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก (Active Learning) เพื่่�อปรัับ
บทบาทของผู้้�เรีียนจากผู้้�รัับความรู้้�สู่่�การมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างความรู้้� สอดคล้้องกัับ Samrit (2016)
ได้้กล่่าวว่่า มหาวิิทยาลััยควรจััดการเรีียนการสอนโดยเน้้นการนำความรู้้ไ� ปใช้้ได้้จริิง เช่่น มีีการฝึึกปฏิิบัติั ิ
และการฝึึกงานกัับภาคธุุรกิิจ อีีกทั้้�งควรปรัับเนื้้�อหาและเทคนิิคการสอนให้้มีีความทัันสมััยอยู่่�เสมอ
กัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันและอนาคตที่่�กำลัังจะเปลี่่�ยนแปลงไป และสอดคล้้องกัับ Thailand Future
Foundation (2019) กล่่าวว่่า อนาคตของมหาวิิทยาลััยไทยในศตวรรษที่่� 21 จำเป็็นต้้องปฏิิวััติิ
ทางเทคโนโลยีีดิิจิิทััล โดยอาศััยแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้ใ� หม่่ ๆ เพื่่�อจััดทำการเรีียนการสอนทางไกลและ
เปิิดโอกาสให้้ผู้้เ� รีียนสามารถเรีียนรู้้ผ่� า่ นสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์แ์ บบใหม่่ได้้มากยิ่่�งขึ้้น� รวมถึึงการนำเทคโนโลยีี
ประดิิษฐ์์ (AI) เทคโนโลยีีความจริิงเสริิม (AR) และเทคโนโลยีีโลกเสมืือนจริิง (VR) จะยิ่่�งเปิิดโอกาส
ให้้การเรีียนทำได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
จากข้้อค้้นพบข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่่า การศึึกษาถืือเป็็นหััวใจสำคััญในการพััฒนาศัักยภาพในตััวบุคุ คล
ให้้มีีความรู้้� ความสามารถ มีีคุุณธรรมจริิยธรรม และสามารถนำไปสู่่�การแข่่งขัันในชีีวิิตการทำงาน รวมถึึง
การดำรงชีีวิิตอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างมีีความสุุข กระแสดัังกล่่าวจึึงทำให้้เกิิดความกระตืือรืือร้้นในการพยายาม
หาทางศึึกษาต่่อในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น� ด้้วยเหตุุนี้้�จึงึ สามารถคาดการณ์์แนวโน้้มในอนาคตทางการศึึกษาของ
นัักศึึกษาระดัับ ปวส. ว่่าจะมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�น เนื่่�องจากบริิบทของจัังหวััดภููเก็็ตซึ่่�งเป็็นจัังหวััดที่่�มีี
ความพร้้อมในหลาย ๆ ด้้าน อีีกทั้้�งการวางยุุทธศาสตร์์การพััฒนาจัังหวััดที่่มุ่่�� งเน้้นในการพััฒนากำลัังคน
ในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้รองรัับกัับการผลิิตทรััพยากรบุุคคลที่่�สอดคล้้องกัับนโยบาย Thailand 4.0
ในขณะเดีียวกัันสถาบัันการศึึกษาในจัังหวััดภููเก็็ตทั้้�งมหาวิิทยาลััยของรััฐและเอกชนต่่างมีีการแข่่งขัันสููง
ในการขยายโอกาสทางการศึึกษา โดยจะเห็็นได้้ว่่าอิิทธิิพลของปััจจััยในการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันที่่�
ส่่งผลต่่อการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับ ปวส. มุ่่�งประเด็็นให้้ความสำคััญในปััจจััย
ด้้านหลัักสูตู ร เนื่่�องจากหลัักสูตู รเป็็นตััวกำหนดและเป็็นแนวทางในการจััดการเรีียนการสอนที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ
และได้้มาตรฐาน ประเด็็นถััดมา คืือ ปััจจััยด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษา ทั้้�งนี้้� อาจเป็็นเพราะปััญหาเศรษฐกิิจ
ของแต่่ละครอบครััวที่่�ไม่่เหมืือนกััน ดัังนั้้�น การที่่�สถาบัันระดัับอุุดมศึึกษามีีบริิการระบบการผ่่อนชำระ
ค่่าเทอม กองทุุนกู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา หรืือทุุนเฉพาะกิิจอื่่�น ๆ ย่่อมเป็็นส่่วนสนัับสนุุนสำคััญในการลด

ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา
วัันวิิสาข์์ น้้อยเฉลิิม
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ความเสี่่ย� งจากผลกระทบของค่่าใช้้จ่่ายที่่นั� กศึ
ั กษ
ึ าจะต้้องเผชิิญอยู่่� และประเด็็นสุุดท้้าย คืือ ด้้านอาคาร
สถานที่่แ� ละทำเลที่่ตั้้� ง� ทั้้�งนี้้�เป็็นเพราะการที่่นั� กศึ
ั กษ
ึ าใช้้ระยะทางที่่สั้้� น� ในการเดิินทางมายัังสถาบัันจะช่่วย
อำนวยความสะดวกในการเดิินทางมากยิ่่�งขึ้้น� เนื่่�องจากนัักศึกษ
ึ าในระดัับ ปวส. มีีค่่านิิยมในการศึึกษาต่่อ
ควบคู่่�กัับการทำงานหารายได้้พิิเศษระหว่่างเรีียน ดัังนั้้�น องค์์ประกอบในเรื่่อ� งความสะดวกในการเดิินทาง
จึึงเป็็นสิ่่ง� ที่่ผู้� เ้� รีียนจะพิิจารณาร่่วมด้้วย นอกจากทั้้�ง 3 ประเด็็นสำคััญข้้างต้้นแล้้ว สถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา
ควรพิิจารณาองค์์ประกอบอื่่�น ๆ เพิ่่�มเติิม อาทิิ ชื่่�อเสีียงของมหาวิิทยาลััย เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััยที่่�มีี
การก่่อตั้้�งมานาน ประกอบกัับการมีีหลัักสููตรการเรีียนการสอนที่่�ทัันสมััย เหมาะสมกัับผู้้�เรีียนในการ
ประกอบอาชีีพในอนาคต ย่่อมทำให้้เกิิดภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีและมีีความน่่าเชื่่�อถืือต่่อสัังคม หากสามารถ
ทำให้้เกิิดภาพลัักษณ์ที่์ ดีี่� ในวงกว้้างได้้ ย่่อมทำให้้บุุคคลที่่มีีอิ
� ทิ ธิิพลต่่อการตััดสิินใจของนัักศึกษ
ึ าเกิิดการ
รัับรู้้�และมีีการแนะนำทางเลืือกในการศึึกษาต่่อให้้นัักศึึกษาในลำดัับต่่อไป นอกจากนี้้� ยัังรวมถึึง
ความสะดวกในการเดิินทางระหว่่างสถานที่่เ� รีียนและที่่ท� ำงาน ทั้้�งนี้้� สถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาควรเล็็งเห็็น
และให้้ความสำคััญกัับพฤติิกรรมการเลืือกศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาตรีีของนัักศึกษ
ึ าที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป
โดยอาศััยกระบวนการพััฒนาระบบบริิหารจััดการอย่่างต่่อเนื่่�องและตรงตามความต้้องการของผู้้�เรีียน
ในยุุค Thailand 4.0 โดยประเด็็นที่่ค� วรพััฒนาอัันดัับแรก คืือ เรื่่อ� งหลัักสูตู ร ซึ่ง่� สถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา
ควรปรัับปรุุงและพััฒนาหลัักสููตรให้้ตรงความต้้องการของผู้้�เรีียนและทัันสมััยกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน
อาทิิ หลัักสูตู รการเรีียนรอบเสาร์์อาทิิตย์์ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้นัักศึกษ
ึ าสามารถทำงานควบคู่่�กัับการเรีียน
การเทีียบโอนหน่่วยกิิตการเรีียน เพื่่�อช่่วยให้้ระยะเวลาในการเรีียนสั้้น� ลง อีีกทั้้�งควรมีีการเปิิดสาขาวิิชา
ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการในตลาดแรงงานหรืือเศรษฐกิิจโลก ประเด็็นต่่อมา คืือ สถาบัันควรมุ่่�งเน้้น
ให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกปฏิิบััติิจริิง เพื่่�อให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงความรู้้�ภาคทฤษฎีีในห้้องเรีียนและประสบการณ์์
จากการทำงานในแหล่่งเรีียนรู้้�ตามสภาพจริิง เช่่น การฝึึกงาน การจััดสหกิิจศึึกษา โครงการบููรณาการ
การเรีียนรู้้�กัับการทำงาน (WIL) และประเด็็นสุุดท้้าย คืือ การพััฒนาเทคนิิคการสอนของอาจารย์์ ซึ่่�ง
ควรปรัับเนื้้�อหาในรายวิิชาให้้มีีความทัันสมััยสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันและอนาคตที่่�กำลัังจะ
เปลี่่�ยนแปลงไป โดยเฉพาะด้้านเทคโนโลยีีและสัังคม
	ดัังนั้้�น จึึงสามารถสรุุปข้้อค้้นพบได้้ว่่า หากอนาคตแนวโน้้มการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษา
เพิ่่�มสููงขึ้้น� ผู้้บ� ริิหารสถาบัันควรเน้้นการพััฒนาปััจจััยที่่มีีอิ
� ทิ ธิิพลต่่อการตััดสิินใจในการศึึกษาต่่อทั้้�ง 3 ประเด็็น
ทั้้�งปััจจััยด้้านหลัักสููตร ป้้จจััยด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษา และปััจจััยด้้านอาคารสถานที่่�และทำเลที่่�ตั้้�ง
อาจทำได้้โดยการเปิิดการจััดการศึึกษาในระบบธนาคารหน่่วยกิิตที่่�ให้้ผู้้�เรีียนสามารถนำผลการเรีียน
ที่่�ได้้จากการศึึกษาในระบบ และผลการเรีียนที่่�ได้้จากการศึึกษานอกระบบมาเก็็บสะสมไว้้ในธนาคาร
หน่่วยกิิตของสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา โดยวิิธีีการจััดการดัังกล่่าวครอบคลุุมข้้อค้้นพบทั้้�ง 3 ด้้าน คืือ
เป็็นหลัักสููตรที่่�เหมาะสมกัับผู้้�เรีียนในยุุคปััจจุุบััน สามารถลดต้้นทุุน รวมถึึงความสะดวกในการเข้้าถึึง
และสามารถทำงานได้้ระหว่่างเรีียน นอกจากนี้้� แนวทางการบริิหารจััดการที่่�สถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา
ควรให้้ความสำคััญ คืือ การพััฒนาหลัักสููตรการเรีียน การมุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกปฏิิบััติิจริิง และการ
พััฒนาเทคนิิคการสอนของอาจารย์์ โดยอาจจะวิิธีีการจััดการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก เพื่่�อให้้ผู้้เ� รีียนเกิิดกระบวนการ
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เรีียนขั้้�นสููงและปรัับบทบาทให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองมากยิ่่�งขึ้้�น

ข้้อเสนอแนะ

1. ข้้อเสนอแนะในการนำผลการวิิจััยไปใช้้
1.1 การตััดสิินใจเลืือกสถาบัันการศึึกษาของนัักศึึกษาในจัังหวััดภููเก็็ตนั้้�น สถาบัันระดัับ
อุุดมศึึกษาควรให้้ความสำคััญโดยเฉพาะปััจจััยด้้านหลัักสููตร โดยเฉพาะการเปิิดสาขาวิิชาที่่�สอดคล้้อง
กัับความต้้องการในตลาดแรงงานหรืือเศรษฐกิิจโลก รวมถึึงการมีีชื่่�อเสีียงของสถาบััน และหลัักสููตรที่่�
ตรงต่่อความต้้องการของผู้เ�้ รีียน ดัังนั้้�น สถาบัันอุุดมศึึกษาจึึงควรพััฒนาหลัักสูตู รการเรีียนรู้้ใ� ห้้เหมาะกัับ
ยุุคแห่่งเทคโนโลยีี เช่่น รููปแบบการเรีียนรู้้�สมััยใหม่่ที่่�รองรัับความสามารถที่่�แตกต่่างของผู้้�เรีียน เพื่่�อ
พััฒนาจุุดแข็็งในตััวบุุคคลให้้เกิิดศัักยภาพ หรืือแม้้กระทั่่�งการนำแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ใหม่่ ๆ ในการ
ออกแบบการเรีียนการสอนทางไกลและการเรีียนรู้้�ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์แบบใหม่่ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
1.2 สถาบัันการศึึกษาควรพััฒนาการสอนให้้ประยุุกต์์เข้้ากัับการทำงานหรืือการประกอบ
อาชีีพในอนาคต รวมถึึงการเรีียนรู้้ค� วามเคลื่่อ� นไหวของข้้อมููลข่า่ วสารในปััจจุุบันั และแนวโน้้มในอนาคต
เพื่่�อให้้ผู้้เ� รีียนนำความรู้้ใ� นการศึึกษาต่่อไปใช้้ประโยชน์์ในการทำงานได้้จริิง เช่่น หลัักสูตู รการจััดการศึึกษา
ด้้วยกระบวนการสะเต็็มศึึกษา โดยบููรณาการความรู้้�ใน 4 สาขาวิิชา ได้้แก่่ วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
วิิศวกรรมศาสตร์์ และคณิิตศาสตร์์ เป็็นต้้น
1.3 คณาจารย์์ผู้้�สอนและสถาบัันควรมีีการพััฒนาหลัักสููตรแนวทางการจััดการศึึกษา
โดยเฉพาะการจััดทำรายละเอีียดหลัักสููตร (มคอ.2) โดยสถาบัันจะต้้องระบุุเนื้้�อหาวิิชาเพิ่่�มเติิม
นอกเหนืือจากที่่�กำหนดไว้้ให้้เหมาะสมและตรงกัับความต้้องการหรืือเอกลัักษณ์์ของสถาบััน อีีกทั้้�ง
คณาจารย์์ผู้้�สอนจะต้้องร่่วมมืือกัันวางแผนและจััดทำรายละเอีียดของหลัักสููตร เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจวิิธีี
การสอน วิิธีีการเรีียนรู้้� ตลอดจนวิิธีีการวััดและประเมิินผล ทั้้�งนี้้� จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกเรีียน
ในหลัักสููตรที่่�เหมาะกัับรููปแบบการเรีียนรู้้�และความต้้องการของตนเองได้้
1.4 จากการศึึกษาปััจจััยในการตััดสิินใจเลืือกสถาบัันที่่ส่� ง่ ผลต่่อการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษา
พบว่่า ปััจจััยทั้้�ง 3 ด้้าน คืือ ด้้านหลัักสููตร ด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษา และด้้านอาคารสถานที่่�และทำเล
ที่่ตั้้� ง� สถาบัันการศึึกษาสมััยใหม่่ควรปรัับกระบวนการจััดการศึึกษาด้้วยวิิธีีการใหม่่ โดยใช้้ปััจจััยทั้้�ง 3 ด้้าน
เป็็นองค์์ประกอบสำคััญ เช่่น การบริิหารจััดการแบบธนาคารหน่่วยกิิต เนื่่�องจากเป็็นหลัักสูตู รใหม่่ที่ส่� ามารถ
ลดต้้นทุุนของผู้้เ� รีียน เพิ่่�มการเข้้าถึึง และการเรีียนรู้้ดั� งั กล่่าวสอดรัับกัับการดำเนิินชีีวิิตที่่มีี� ความสััมพัันธ์์
กัับความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี
2. ข้้อเสนอแนะในการทำวิิจััยครั้้�งต่่อไป
2.1 การวิิจัยั เกี่่ย� วกัับศึึกษาการพััฒนารููปแบบการเรีียนการสอนตามแนวทางการจััดการเรีียน
การสอนที่่�เน้้นความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล เพื่่�อพััฒนาการจััดการเรีียนรู้้�ให้้ผู้้�เรีียนตามศตวรรษที่่� 21
2.2 การวิิจััยเกี่่�ยวกัับแนวทางการพััฒนาการบริิหารของมหาวิิทยาลััยในทศวรรษหน้้า
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