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บทคัดย่อ

ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

The Students’ Needs to Study in English Program at Buriram Rajabhat University :

A Case Study of Schools under Buriram Educational Service Area Office 3

เชาวลิต คึ้มภูเขียว 1

Mr.Chaowalit Kuemphukhieo 1

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อ และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อของ

นักเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากนักเรียนโรงเรียน

ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จำานวน 7 โรงเรียน จำานวน 350 คน โดยเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 

ด้วยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F–test

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1) ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ ด้านหลักสูตร ที่ต้องการศึกษาต่อ รองลงมาเมื่อเรียนจบแล้วมีงานรองรับ และการ

แนะแนวของมหาวิทยาลัย 

  2) ส่วนปัญหาการศึกษาต่อของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือต้องการให้

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษา รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ต้องการให้มหาวิทยาลัยให้โค้วตาและ

ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดทำาหลักสูตรเพื่อรองรับการมีงานทำา 

  3) การทดสอบความแตกตา่งระหวา่งเพศชายและเพศหญงิ อายแุละการอาศยัอยูข่องนกัเรยีนแตกตา่งกนัอยา่งมนียั

สำาคัญทางสถิติ 0.04 ส่วนครอบครัวให้การสนับสนุนศึกษาต่อของนักเรียนไม่แตกต่างกัน

 4) ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศกึษา คอื ตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัจดัการประชาสมัพนัธแ์นวทางการศกึษาตอ่ใหม้ากกวา่นี้

เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่แจ่มแจ้งสามารถเลือกแนวทางศึกษาได้ถูกต้อง ต้องการให้มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษา 

และต้องการให้มหาวิทยาลัยแนะนำาแหล่งทุนการศึกษาต่อให้มากกว่าขึ้น เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้เรียน

 

 คำาสำาคัญ : ความต้องการศึกษาต่อ, ปัญหาการศึกษาต่อ, นักเรียน,สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1 เชาวลิต คึ้มภูเขียว อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ABSTRACT

 The purposes of this research were to study the students’ needs to study in English major and 

explore the problems and suggestions of the study at Buriram Rajabhat University of those students.The 

samples were 350 students from 7 schools under Buriram Educational Service Area Office 3 ,selected 

by using purposive sampling. The instrument was a questionnaire. The statistics used to analyze the 

data were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.

 The results were as follows:The average of the students’ needs to study in English Program was 

at the most level The average of curriculum needed to study was very high level, followed by careers 

after graduation and suggestion, respectively. The students’ problems of continuous education were 

at moderate levels. The problems of university scholarship were at very high level, followed by the 

problem of public relation, the problem of need to get the quota of university to study, and the problem

of making curriculum to support career. There was a statistically significant difference between boy and 

girl students of age and the ways of life. There was no a statistically significant difference of the high 

study encouragement of family to those students. The suggestions of this research were as follows ; 

needs of public relation to suggest the way of the high study to students; needs of scholarship from 

university; and needs of suggestion about the other scholarship source for students’ motivation to study.

 Key word : Needs to further study

บทนำา

1. ความสำาคัญและที่มาของปัญหา

 การเปลีย่นแปลงระบบสงัคมโลกในปจัจุบนันี ้ภาษามคีวามสำาคญัตอ่การใชเ้พือ่การสือ่สารอยา่งมาก โดยเฉพาะภาษา

อังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ทั่วโลก แม้แต่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยังต้องใช้ภาษาอังกฤษ จนถึง

การสนทนาเพือ่การทอ่งเทีย่วน้ัน ถอืได้วา่ภาษาองักฤษมบีทบาทจำาเป็นอยา่งยิง่สำาหรบัการศกึษาไทย ตามท่ีพระราชบัญญตัิ

การศกึษาแหง่ชาตปิ ีพ.ศ.2542 ไดว้างกรอบจดุมุง่หมายหลกัเพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีณุภาพเปน็มนษุยท์ีส่มบรูณท์ัง้รา่งกาย จติใจ 

สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

แต่การศกึษาไทยในขณะนัน้ ยงัไมส่ามารถสรา้งแนวทางใหผู้เ้รยีนมคีณุภาพตามทีมุ่ง่หวงัไดท้ัง้หมด ประกอบกบัสงัคมไทย

ต้องกา้วเขา้สู่ระบบของสงัคมโลกทีร่วดเรว็กวา่ยคุโลกาภวิตัน ์คณุภาพหรอืมาตรฐานการศกึษาเปน็สิง่สำาคญัในการอยูร่อด

ของประเทศชาติ รัฐบาลทุกยุคจึงได้ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ทั้งวิธีคิด โครงสร้าง รูปแบบวิธี

การเรียนรู้ คุณภาพครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน รวมทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา มุ่งผลเพื่อ

ให้เกิดการพัฒนาอย่างกว้างขวางในทุกๆ รูปแบบการศึกษา ทั้งครอบคลุมและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการและปฏริปูการศกึษา การเปลีย่นแปลงระบบการศกึษา ใหส้อดคลอ้งกนัทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย การปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการ ทั้งของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เอกชน โดยเน้นการกระจายอำานาจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน การปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

วิธกีารเรยีนการสอน แหลง่การเรยีนรู ้และสาระการเรยีนรู ้การปฏริปูคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา โดยถอืวา่

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง เน้นมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณและการพัฒนาวิชาชีพครู การปฏิรูปทรัพยากรและการ

ลงทุน เพื่อจัดการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมนั้น (อัจฉรา คหินทพงศ์ , 2550)

 โดยเฉพาะการปฏริปูการเรยีนรูข้องชาต ินอกจากเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัแลว้ ยงัใหค้วามสำาคญักบัการปฏริปูหลกัสตูร

การศึกษาของประเทศในทุกระบบ ทั้งนโยบายการศึกษาส่วนกลาง และส่วนท้องถ่ิน มีข้อจำากัดหลายประการเก่ียวกับ

ความไมเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ ไมส่ามารถสรา้งพืน้ฐานแนวความคดิ สรา้งวธิกีารเรยีนรู ้ใหค้นไทยมทีกัษะ

การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นได้ดี เมื่อการท่องเที่ยวเป็นสิ่งท่ีทำารายได้ให้ประเทศได้ดี ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท่องเท่ียว

ต่างมุง่ตรงสู่ชมุชนทอ้งถิน่โดยตรง แตท่อ้งถิน่ยงัตอ้งเผชญิปญัหาสงัคม และเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงในหลายดา้น ประชาชนยงั

ไมส่ามารถส่ือสารภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติได้ แมแ้ต่นกัเรยีนนกัศกึษากย็งัขาดทกัษะภาษาองักฤษเพือ่สือ่สารไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ เมือ่หลกัสูตรทอ้งถิน่ไมส่ามารถทำาใหส้งัคมไทยใหก้้าวไปสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูท้ั้งภาษาไทยและภาษาตา่งชาตไิด ้

 ดังนั้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีความตระหนัก

ถึงความสำาคัญในการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ว่า นักเรียนที่จะเข้ามามีความ

ตอ้งการศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์โดยเฉพาะสาขาวชิาภาษาองักฤษสามารถสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน

ได้มากเพยีงใด การวจิยัน้ีใชเ้พือ่เปน็ฐานขอ้มลูของการพฒันาคนตามแผนมหาวทิยาลยั เพราะความจำาเปน็การทอ่งเทีย่วเชงิ

วัฒนธรรมมาก ซึง่โรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรุรีมัยเ์ขต 3 สว่นหนึง่อยูต่ดิชายแดนและแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ทางวัฒนธรรมของนิคมอสุาหกรรมเครือ่งปนัดนิเผา หรอืเตาเผาบา้นกรวดเปน็สว่นใหญ ่ความสนใจของนกัเรยีนตอ่การใช้

ภาษาองักฤษจงึเปน็เรือ่งทีน่า่สนใจศกึษามาก วา่มปีญัหาในการศกึษาตอ่ของนกัเรยีนอยา่งไรบา้ง ผูศ้กึษาจงึตอ้งการทราบ

แนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่นี้มาก เพื่อจะได้แนวทางศึกษาของมหาวิทยาลัย

เพื่อความสอดคล้องกับความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 2. เพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อของนักเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3. ขอบเขตของการวิจัย

 ลักษณะขอบเขตโครงการวิจัย ประกอบด้วย

 1. ขอบเขตประชากร เปน็กลุม่นกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรุรีมัย ์เขต 3 โดยเลอืกนกัเรยีน

โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมาจำานวน 350 คน ได้แก่ โรงเรียนปะคำาพิทยาคม โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

โรงเรียนร่มเกล้าวิทยา โรงเรียนร่วมจิตวิทยา โรงเรียนนางรองพิทยาคม และโรงเรียนนางรอง

 2. ขอบเขตพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 3. ขอบเขตเนื้อหา เป็นการศึกษาความต้องการและปัญหาการศึกษาต่อของนักเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คอืโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรุรีมัยเ์ขต 3 เปน็โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย รวมทัง้การศกึษา

แนวคิดทฤษฎีความต้องการ แนวทางการจัดการศึกษา และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 4. ขอบเขตเวลา เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553
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4.  กรอบแนวความคิดของการวิจัย

 ผลการศกึษาแนวคิดทฤษฎคีวามต้องการของมนษุย ์และแนวทางการจดัการศกึษา ทำาใหส้ามารถนำามากำาหนดกรอบ

การศึกษาได้ดังนี้

ความต้องการศึกษาต่อ 

1. การแนะแนว

2. หลักสูตร

3. มีงานรองรับ

ปัญหาการศึกษาต่อ 

1. การประชาสัมพันธ์

2. ให้โควต้า

3. ทุนการศึกษา

4. มีงานทำา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทำาใหท้ราบแนวทางความต้องการศกึษาต่อของนกัเรยีนในสาขาวชิาภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์

 2. ทำาให้ทราบถึงปัญหาในการเข้ามาศึกษาต่อของนักเรียน 

 3. ไดแ้นวทางจดัแผนการเรยีนทีถ่กูตอ้งตามความตอ้งการ และจดัเตรยีมสถานทีร่องรบัในการศกึษาตอ่ของนกัเรยีน 

 4. ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อและสาระความรู้ของหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรต้องทำาให้สอดคล้อง

กับผู้เรียนเป็นสำาคัญ

วิธีดำาเนินการวิจัย

 1. ขั้นตอนการดำาเนินงานวิจัยนี้ ใช้ประชากรที่เป็นประชากร เป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จำานวน 1,740 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำาเร็จของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan) เพื่อมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 350 คน (เพ็ญแข แสงแก้ว, 2548 : 60) 

 2. การสร้างเครื่องมือใช้แบบสอบถาม เรื่องความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 3. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม 

 4. กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ทั้งการวิเคราะห์แบบสอบถาม และทดสอบสมมติฐาน 

สรุปผลการวิจัย

 จากการวิจัยเรื่อง ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ปรากฏผลดังนี้
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รายการ จำานวน ค่าร้อยละ

1. เพศ
        ชาย
        หญิง

150
200

42.90
57.10

รวม 350 100

2.  อายุ
       อายุระหว่าง 17 ปี
       อายุระหว่าง 18 ปี
       อายุระหว่าง 19 ปี

123
188
39

36.00
53.00
11.00

รวม 350 100

3. อาศัยอยู่กับ
       บิดามารดา
       ปู่ย่า/ ตายาย
       ญาติอื่นๆ

225
118
7

64.30
33.70
2.00

รวม 350 100

4. ครอบครัวให้การสนับสนุนศึกษาต่อ
       ให้การสนับสนุนศึกษาต่อ
       ไม่ให้การสนับสนุนศึกษาต่อ

151
199

43.10
56.90

รวม 350 100

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เพศ จำานวนมากที่สุดเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.10 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 42.90 อายุของนักเรียนจำานวนมากที่สุด มีอายุอยู่ระหว่าง 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 

17 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.00 นักเรียนจำานวนมากที่สุดยังอาศัยอยู่กับบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 64.30 รองลงมาอาศัยอยู่

กบัปูย่า่/ตายาย คดิเปน็รอ้ยละ 33.70 ครอบครวัใหก้ารสนบัสนนุศกึษาตอ่ของนกัเรยีน จำานวนมากทีส่ดุไมใ่หก้ารสนบัสนนุ 

คิดเป็นร้อยละ 56.90 รองลงมาครอบครัวให้การสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 43.10 

เรื่อง (SD.) ระดับความต้องการศึกษาต่อ

การแนะแนวของมหาวิทยาลัย 3.24 1.06 ปานกลาง

หลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อของนักเรียน 3.91 0.85 มาก

เมื่อเรียนจบแล้วมีงานรองรับ 3.54 0.82 มาก

รวม 3.56 0.91 มาก

ตารางที่ 2. ด้านความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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 จากตารางที่ 2 พบว่าความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มคีา่เฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.56) ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากสดุ คอื ดา้นหลกัสตูรทีต่อ้งการศกึษาตอ่ รองลงมาเมือ่เรยีน

จบแล้วมีงานรองรับ และการแนะแนวของมหาวิทยาลัย ตามลำาดับ

เรื่อง (SD.) ระดับความต้องการศึกษาต่อ

ปัญหาการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 3.36 0.70 ปานกลาง

ปัญหาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยให้โค้วตา 3.36 0.82 ปานกลาง

ปัญหาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษา 3.62 1.00 มาก

ปัญหาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดทำาหลักสูตรเพื่อรองรับการ     มีงานทำา 3.15 1.20 ปานกลาง

รวม 3.37 0.93 ปานกลาง

ตารางที่ 3 ด้านปัญหาการศึกษาต่อของนักเรียน

 จากตารางที่ 3 พบว่าปัญหาการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 3.62) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ ปัญหาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมอบทุน

การศึกษา รองลงมาปัญหาการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ปัญหาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยให้โค้วตา และปัญหาที่

ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดทำาหลักสูตรเพื่อรองรับการมีงานทำา ตามลำาดับ

อภิปรายผล

 ผลจากการศึกษาความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ 

ด้านหลักสูตร ในการศึกษาต่อนั้นหลักสูตรจะเป็นตัวสนองตอบความต้องการของผู้เรียนเพื่อได้ให้มีงานทำาในอนาคต หรือ

หลกัสตูรตรงกบัความต้องการของบคุคลเพือ่จะได้ตัดสนิใจเลอืกศกึษาตอ่ไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งแนวคดิของไซมอนด ์(Simon, 

1960) ทีว่า่ การสบืเสาะหาขา่วสาร ทัง้จากสภาพแวดลอ้มเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจ วเิคราะหแ์นวทางตา่งๆ ทีจ่ะนำาไปศกึษาตอ่

ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ รองลงมาเมือ่เรยีนจบแลว้มงีานรองรบั ถอืเปน็เรือ่งใหญข่องการศกึษาเพือ่มงีานทำา หรอืการศกึษา

เพือ่กา้วเขา้สูอ่าชพีทีม่ัน่คงของชวีติ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วฒิุชัย จำานง (2523) ท่ีวา่ การตดัสนิใจเป็นเรือ่งของการจดัการ

เพ่ือกำาหนดทางเลอืก (Listing Alternative) เปน็ขัน้ตอนสำาคญัของการตดัสนิใจมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากไดเ้ปน็การทีจ่ะพยายาม

จะครอบคลุมวิถีทางที่จะแก้ไขปัญหาได้หลายๆ วิธี นี้เป็นคุณภาพของกระบวนการศึกษาของชาติ ส่วนด้านการแนะแนว

ของมหาวิทยาลัย ถือเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องออกไปให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ

พึงพอใจทีจ่ะเขา้มาศกึษาหาความรูใ้นสถาบนัของตนอยา่งมคีวามภาคภมูใิจ โดยเฉพาะหลกัสตูรสาขาวชิาภาษาองักฤษเป็น

หลักการสำาคัญเพื่อให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา ปราบพาล และ ประกายแก้ว

โอภานนท์อมตะ (2544) ที่ว่า ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟัง การเขียน และการอ่านของบัณฑิตไทย

ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ แล้วมีความสามารถที่ดีขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งต้องประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางการศึกษาสู่โรงเรียนให้มาก เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นท่ี

จังหวัดที่จบการศึกษาแล้วอยากเข้ามาศึกษาต่อด้วย

 ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สามารถนำามา

อภปิรายผลเปน็รายดา้นดงันี ้การแนะแนวของมหาวทิยาลยัทีม่ตีอ่ความตอ้งการศกึษาตอ่พบวา่ มคีา่เฉลีย่รวมอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง เป็นธรรมชาติของการศึกษาที่ผู้เรียนต้องการความ หรือข้อมูลพื้นฐานก่อนประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับ

แนวคิดของธิดารัตน์ สร้อยจักร (2553) ที่ว่า เส้นทางการตัดสินใจ เป็นการกำาหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอน

แรกไปจนถงึขัน้ตอนสดุทา้ย ซึง่ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากสดุ คอื มหาวทิยาลยัมกีารจดัแนะแนวการเรยีนภาษาองักฤษเพือ่ประสบ

ผลสำาเร็จ รองลงมาต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการจัดทำาแผ่นผับแนะแนวที่มีคุณภาพทำาให้สนใจอยากเข้ามาเรียน เพราะ

การจัดทำาแผ่นผับกับการแนะแนวถึงโครงสร้างการจัดการศึกษาถือเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา จะต้องทำาให้ชัดเจน 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของบุษกร คำาคง (2542) ที่ว่า การตัดสิน

ใจตอ้งใชข้อ้มูลพ้ืนฐานจากเรือ่งทีก่ำาลงัพจิารณาเปน็ความรูพ้ืน้ฐานยอมรบั มทิีศทางปฏบัิตแิละนำาไปสูก่ารตดัสนิใจศกึษาได ้

สว่นเรือ่งมหาวิทยาลยัมกีารจัดโครงการแนะสูโ่รงเรยีนเปน็ประจำาทกุป ีถอืเปน็เครือ่งมอืทางการศกึษาทีส่ำาคญัของนกัเรยีน

จะตอ้งใชเ้ปน็ฐานขอ้มลูศกึษาต่อได้ตรงตามทศิทางความพงึพอใจแหง่ตนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของครสิมอร ์(1996) พบวา่ 

กลุม่ตัวอยา่งยอมรบัการใชภ้าษาองักฤษแบบมาเลเซยี แตเ่หน็วา่ผูพ้ดูควรศกึษาภาษาองักฤษฐานแบบมาเลเซยีไมใ่ชภ่าษา

อังกฤษมาตรฐาน ดงัน้ันการใชภ้าษาองักฤษในสงัคมไทยกเ็ปน็การศกึษาเพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจสือ่ความหมายกนัได ้ทัง้ในหมู่

สังคมไทยและสังคมภายนอก ส่วนหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีค่าเฉลี่ยรวม

อยู่ในระดับมาก เพราะหลักสูตรเป็นเป้าหมายสำาคัญให้การศึกษามีคุณภาพและสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้ดี 

ซึง่หลกัสตูรทีม่คีา่เฉลีย่มากสดุ คอื หลกัสตูรการศกึษาพืน้ฐานองักฤษ (วชิาบังคบั) รองลงมาหลกัสตูรการศกึษาเพือ่สง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่ว เมือ่บคุคลได้เรยีนรูพ้ืน้ฐานเพยีงพอพฒันาตนเอง จงึอยากตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่ในระดบัทีส่งูข้ึน มหีลกัสตูร

ที่ดีทำาให้คุณภาพชีวิตที่ดีดำาเนินชีวิตถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของริชาร์ด ทักเกอร์ ที่ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตอ้งมเีปา้หมายทีช่ดัเจน เนือ้หาในการจดัการเรยีนการสอนตอ้งเหมาะสม ครอบคลมุทัง้ดา้นเนือ้หาความรูแ้ละจติพสิยั 

มีการนำาเสนอด้วยเทคนิคที่เหมาะสมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ส่วนหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมธุรกิจ เป็นการ

นำาความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างฐานะให้มั่นคง สอดคล้องกับแนวคิดของ ดร.ยาเอล 

เบจาราโน ที่ได้สร้างหลักสูตรผ่านการศึกษาวิจัยจนได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลายในประเทศอิสราเอลและประเทศ

ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ในอนาคตสังคมไทยอาจต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองก็เป็นไปได้ เมื่อเรียนจบ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วมีงานรองรับ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ถือเป็นเป้าหมายหลักของผู้เข้ามาศึกษา

เพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการทางการศึกษานั้น อัญชลี ยอดหงษ์ (2548) ที่ว่า บทเรียนบรรยายอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการ

ฟังภาษาอังกฤษหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศได้ รองลง

มาเมื่อเรียนจบแล้วสามารถสมัครงานเป็นผู้ช่วยไกด์ (ล่าม) แก่นักท่องเที่ยวได้ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือให้บุคคลก้าว

ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางดังที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2553) กล่าวว่า ความจำาเป็นต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพ่ือการปฏิบตังิานไดรั้บความสำาคัญสงูสดุ เมือ่เรยีนจบแลว้สามารถพดูภาษาองักฤษไดค้ลอ่งแคลว่ เป็นการตดัสนิใจถูกตอ้ง

ของผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 

เกลโลเวย์ และ มีค พบว่า ความคาดหวังมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมและมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

 ปัญหาการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เป็นสภาพความเป็นจริงทุกระบบการบริหารย่อมประสบกับปัญหา ยิ่งการจัดการศึกษาย่อมมีปัญหามาก 

ตามพระราชบญัญตักิารศึกษาป ีพ.ศ.2540 ใหค้วามสำาคัญกบัผูเ้รยีนมากขึน้ ผูส้อนจะตอ้งมคีวามรอบรูม้ากกวา่เนือ้หาสาระ

ของวชิาทีจ่ะสอน และตอ้งมคีวามสนใจเกีย่วกบัตวัผูเ้รยีนแตล่ะคนมากขึน้ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากสดุ คอื ปญัหาทีต่อ้งการให้

มหาวทิยาลยัมอบทนุการศกึษา รองลงมาปญัหาการประชาสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยั และปัญหาทีต่อ้งการใหม้หาวทิยาลยั

ให้โค้วตาเท่ากัน และปัญหาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดทำาหลักสูตรเพื่อรองรับการมีงานทำา ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่
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มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน เพื่อให้สามารถเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็ม

ความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน สอดคล้องแนวคิดของบลูมเลอร์ (1985) ที่ว่า ความสัมพันธ์ในทาง

บวกระหว่างพ้ืนฐานทางการศกึษากบัความพงึพอใจด้านขอ้มลูขา่วสารและความสมัพนัธใ์นทางลบระหวา่งพืน้ฐานทางการ

ศึกษากับความพึงพอใจด้านความหลากหลาย 

 จากการพจิารณาปญัหาเปน็รายดา้นสามารถอภปิรายไดด้งันี ้ปัญหาการประชาสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์

มคีา่เฉลีย่รวมอยูใ่นระดับปานกลาง จำาเปน็จะต้องปรบักลุยทุธก์ารประชาสมัพนัธใ์หมเ่พือ่ใหก้า้วทนัโลกแหง่การแขง่ขนัทาง

วิชาการ ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากสดุ คือ มหาวทิยาลยัมกีารแจกแผน่ผบัการรบัสมคัรใหแ้กน่กัเรยีนโดยตรง รองลงมามหาวทิยาลยั

มีการจัดประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางป้ายโฆษณาสถานที่ต่างๆ มหาวิทยาลัยมีการจัดประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

มายังโรงเรียนทุกปี ซึ่ง สมยศ นาวีการ (2539) ที่ว่า การติดต่อสื่อสารขององค์การ เป็นการแสดงออกและการแปลความ

หมายข่าวสารระหว่างหน่วยงานติดต่อสื่อสารต่างๆ หรือบุคคลในตำาแหน่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กร ส่วนปัญหาที่ต้องการ

ใหม้หาวิทยาลัยใหโ้คว้แกน่กัเรยีน มค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นการยกยอ่งคณุภาพผูเ้รยีนเพือ่ใหผู้เ้รยีนสนใจเข้า

มาศกึษาในมหาวทิยาลยั ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากสดุ คอื ตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัใหโ้คว้ตาการศกึษาแกน่กัเรยีนผูส้อบไมผ่า่นใน

รอบแรกมโีอกาสสอบซ้ำาอกีครัง้ รองลงมามหาวทิยาลยัให้โคว้ตาการศกึษาแกน่กัเรยีนมาทางโรงเรยีนอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ทนุ

มหาวิทยาลัยให้โค้วตาการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนเก่งพร้อมทั้งมีเกรดเฉลี่ยที่ดีมายังโรงเรียน ทั้งหมดนี้แสดงว่า โค้วตา 

หรือทุนสนับสนุนการศึกษาก็ดี เป็นแรงจูงใจนักเรียนเพื่อตัดสินใจเข้ามาศึกษาได้ง่าย เพราะผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มี

ฐานะยากจน ไม่สามารถส่งบุตรหลานให้ศึกษาในระดับที่สูงได้ ดังแนวคิดของนวรัตน์ กฤตเวที (2546) ที่ว่า การตัดสินใจ

เป็นกระบวนการเลือกทำาการประเมินเชิงเปรียบเทียบและเลือกอย่างมีเหตุผล เรื่องปัญหาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมอบ

ทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

จึงทำาให้นักเรียนมีทุนไม่เพียงพอที่จะศึกษาต่อได้ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดหาแหล่งทุน

กู้เรียนกับสถาบันการเงินต่างๆ รองลงมาต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดหาทุนรองรับผู้มีความต้องการกู้เพื่อการศึกษา และ

ต้องการให้มหาวิทยาลัย จัดทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนเก่งฟรี แสดงว่ามหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องจัดหาทุนการศึกษาให้เพิ่มขึ้น 

หรืออาจจะจัดช่วยทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง นอกจากกลุ่มที่อาศัยทุนกู้ยืมเรียนแล้ว ดังแนวคิดของปิยะนุช เหลืองาม (2552) 

ทีว่่า บรรทดัฐานการตดัสนิใจจะตอ้งคำานงึถงึแนวทางการตดัสนิใจวา่ นา่จะเปน็ หรอืควรจะเปน็เชน่ใด จงึจะสามารถบรรลุ

ถึงเป้าหมายที่ต้องการตัดสินใจได้ ซึ่งการพิจารณาแนวทางใดเป็นแนวทางที่น่าจะเป็น หรือควรจะเป็นนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ

วิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน และปัญหาการจัดทำาหลักสูตรเพื่อรองรับการมีงานทำาแก่นักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ถือเป็นเป้าหมายสุดท้ายการศึกษาจบแล้ว ทุกคนต้องมีแนวทางดำาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ดังแนวคิด

ของพงศ์ หรดาล (2540) ที่ว่า การศึกษาก็เหมือนพฤติกรรมของคนงานที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน โดยการแสดงออกในลักษณะ

ของความรูส้กึ ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากสดุ คือ ต้องการใหม้หาวทิยาลยัจดัหลกัสตูรภาษาองักฤษเพือ่ธรุการตา่งประเทศ รองลงมา

ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับตลาดแรงงาน และต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรภาษา

องักฤษเพ่ือชว่ยเหลอืกลุม่ผูม้สีามชีาวต่างชาติ เทา่กนั ทัง้หมดนีเ้ป็นความตอ้งการของนกัเรยีนผูเ้ข้ามาศกึษาจะตอ้งประสบ

ผลสำาเรจ็ ดงัแนวคดิของบญุลอ้ม เนือ่งฤทธิ ์(2547) ทีว่า่ การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารเกีย่วกบัทอ้งถิน่ของ

นักเรียน ใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแนวกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท้องถิ่น และ

รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการประยุกต์ใช้เนื้อหาในท้องถิ่น

 จากผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงด้านความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนไม่แตกต่าง 

อายุของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01 ไม่ว่าเพศใดต่าง มีความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระมหาธรีะ ธมมธโีร (2550) พบวา่ สาขาวชิามคีวามสมัพนัธท์างสถติกิบัทศันคตเิชงิบวกในการ
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เรียนภาษาอังกฤษ ที่ระดับ 0.01 การอาศัยอยู่ของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 0.04 เพราะความเป็น

อยู่ที่แตกต่างกัน จึงทำาให้ทัศนคติหรือความสนใจแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลวรรณ ชมวงษ์ (2546) ที่ว่า 

นกัศกึษามทีศันคตติอ่การใชภ้าษาอยูใ่นระดับปานกลาง และสถานการณท์ีเ่ป็นแงบ่วก สว่นเรือ่งครอบครวัใหก้ารสนบัสนนุ

ศึกษาต่อของนักเรียนไม่แตกต่างกัน ทุกคนต่างครอบครัวให้การ สนับสนุนด้วยดี 

ข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาทำาให้พบข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้

 1. ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อให้มากกว่านี้ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่

แจ่มแจ้งสามารถเลือกแนวทางศึกษาได้ถูกต้อง

 2. ต้องการให้มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษา 

 3. ต้องการให้มหาวิทยาลัยแนะนำาแหล่งทุนการศึกษาต่อให้มากกว่าขึ้น เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้เรียน

 4. ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดแนะแนวการศึกษาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 5. ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดเจ้าหน้าที่มารับสมัครนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย

เอกสารอ้างอิง

กาญจนา ปราบพาล และ ประกายแกว้ โอภานนทอ์มตะ. 2544. รายงานวจิยัเรือ่งการสำารวจความสามารถการใชภ้าษาองักฤษของบณัฑติไทย.

  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กิติมา สุรสนธิ. 2536. ความรู้ทางการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 3. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ 

 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บุญเรือง ชื่นสุวิมล. 1980. ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาของแรงงานไทยในสิงคโปร์.

นัฐยา บุญกองแสน. 2542. การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยกับทัศนคติทางภาษาของบุคคลต่างชั้นอาชีพ. 

 วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เพ็ญแข แสงแก้ว.2541. การวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 2553. รายงานวิจัยเรื่องความจำาเป็น ความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 และปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย. 

 อ้างในhttp://reg.mfu.ac.th/research/project/Survey%20of%20English.html.

วิจิตร อาวะกูล. 2539. การประชาสัมพันธ์หลักและวิธีการปฏิบัติ. ครั้งที่ 4: กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนาพาณิช.

วุฒิชัย จำานง. 2523. พฤติกรรมการตัดสินใจ กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์

สมยศ นาวีการ .2539. การบริหาร พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า

อัจฉรา คหินทพงศ์ . 2550. http://school.obec.go.th/ladrahong/botkwam2.htm 

 เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2532. ภาษาศาสตร์สังคม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


