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4-15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา 46
ใหมโดยภาพรวม
4-16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา 46
ใหมของคณะวิศวกรรมศาสตร
4-17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา 47
ใหมของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
4-18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา 48
ใหมของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4-19 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา 49
ใหมของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
4-20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา 49
ใหมของคณะบริหารธุรกิจ
4-21 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา 50
ใหมของคณะศิลปศาสตร
4-22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา 51
ใหมของวิทยาลัยเพาะชาง
4-23 จํ า นวนและค า ร อ ยละของผู ต อบแบบสอบถาม จํ า แนกตามการแนะนํ า 51
สถานศึกษาใหนักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ
4-24 จํา นวนจํ านวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลที่ครูแนะแนวใช 52
แนะนํานักเรียนใหเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
4-25 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการเปด 53
สาขาวิชาใหม
4-26 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นอื่นๆ 53
เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
4-27 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา 54
ใหมโดยภาพรวม
4-28 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 55
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะวิศวกรรมศาสตร
4-29 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 56
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ซ

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
หนา
4-30 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 56
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4-31 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 57
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
4-32 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 58
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะบริหารธุรกิจ
4-33 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 59
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะศิลปศาสตร
4-34 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 60
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในวิทยาลัยเพาะชาง
4-35 จํ า นวนและค า ร อ ยละของผู ต อบแบบสอบถาม จํ า แนกตามการแนะนํ า 61
สถานศึกษาใหนักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ
4-36 จํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลที่ใชแนะนํานักเรียนใหเลือก 62
ศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
4-37 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการเปด 63
สาขาวิชาใหม
4-38 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นอื่ นๆ 64
เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม

ฌ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3-1 แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถามงานวิจัย

หนา
6
30

1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในการสรางทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถนั้นทรัพยากรมนุษยของประเทศตอง
ไดรับการพัฒนาในดานการศึกษาและเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึง จึงจะทําใหประเทศมีทรัพยากร
บุคคลที่เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งการศึกษา นับวาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุด
ประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษา
เปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตลอดจนชวยวางรากฐานพัฒนาการของ
ชีวิตตั้งแตแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพไดอยางมีความสุข เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศได
อยางยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2547)
สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่ทําหนาที่จัดการศึกษาในระดับสูงที่สังคมมอบหมายใหทํา
หน า ที่ พัฒ นาความเจริ ญ งอกงามทางสติป ญ ญาและความคิ ดเพื่อ ความกา วหนา ทางวิ ช าการ มุ ง
สรางสรรคกําลังคนในดานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเพื่อพัฒนาประเทศและมุงพัฒนาคนใหเปนผูที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรูความเขาใจ ซึ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงเปนเหมือนแหลงความรูที่
เสริมสรางความกาวหนาเพื่อใหเปนปจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีจุดมุงหมายในการ
พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเปนการแสวงหาความเปนจริงทางวิชาการ บุคคลที่มีความ
ต อ งการที่ จ ะศึ ก ษาต อ ก็ ส ามารถที่ จ ะเพิ่ ม พู น และยกระดั บ มาตรฐานการทํ า งานของตนเองให มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น สอดคลองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) ไดสรุปไววา ในการจัด
การศึกษาที่จะใหประสบผลสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งเอาไว ขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายประการ เชน ความพรอม แรงจูงใจการเสริมแรง การจําและการลืม แตองคประกอบที่สําคัญ
ประการหนึ่ งคื อ แรงจู งใจ ซึ่ งนั กการศึกษาสว นมากยอมรับ วา แรงจูงใจมีอิทธิพลมากตอการจัด
การศึกษา เพราะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะตัดสินใจเขาศึกษาหรือไมนั้นขึ้นอยูกับวามีแรงจูงใจมาก
นอยขนาดไหน ถามีแรงจูงใจมากอาจจะตัดสินใจเขาศึกษาตอทันทีทันใด
ในปจจุบันและอนาคต ประเทศไทยมีความจําเปนและตองการที่จะได “บัณฑิตพันธุใหม” ที่
จะเปนกําลังสําคัญของประเทศ เปนมันสมองใหกับประเทศในการแกปญหาสําคัญๆ ที่ยังรอการแกไข
และเปนปจจัยที่จะเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศเพื่อนบาน ดังนั้น
บัณฑิตในยุคใหมจะตองมีคุณลักษณะที่แตกตางจากอดีตที่ผานมา ไดแก 1) ความสามารถในการคิด
เร็ว ทําเร็ว คิดได ทําได คิดถูก ทําถูก การมีพลังทางความคิดนั่น คือ การมีหลักคิดทางวิชาการที่
เพียงพอตอการดําเนินงานในยุคที่จําเปนตองใชฐานทางความรูในการคิดและตัดสินใจ (Knowledgebased Economy) เนื่องจากโจทยที่นักศึกษาจะตองเผชิญในอนาคต จะเปนโจทยใหมที่ไมเคยพบมา
กอน นอกจากนี้โจทยแตละโจทยจะเปนโจทยที่ยาก และเปนโจทยที่มีตัวแปรซับซอน นอกจากนี้ยัง
ตองมีพลังแหงความคิดสรางสรรค เพื่อแสวงหาลูทางใหมที่ดีกวา เพื่อพัฒนาใหเกิดความกาวหนามาก

2
ยิ่งขึ้น 2) ความสามารถในการจัดการกับภาวะอารมณ ที่พรอมจะเผชิญกับความเครียดอันเนื่องมาจาก
การเผชิญกับความเรงรีบของเวลาการทํางานกับบุคคลที่หลากหลายและสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคต 3) ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา บริหารจัดการชีวิตของตนเอง เนื่องจาก
ยุคนี้ และยุคหนาเปนยุคแหงการแขงขันอยางรุนแรง เวลาในการทํางานจะเพิ่มมากขึ้นกวาอดีตมาก
การมีเวลาสําหรับตนเอง สําหรับครอบครัว เปนทักษะที่คนรุนใหมจําเปนตองเรียนรู เพื่อสรางความ
สมดุลใหแกตนเอง 4) การมีพลังของหลักคิดเชิงคุณธรรมที่จําเปน วัคซีนปองกันชีวิตของบัณฑิตไมให
กาวลวงไปสูเสนทางแหงอบายมุข ซึ่งมีอยูร อบตัวของนักศึกษา หรือการมีหลักคิดที่ดีและถูกตอง
ทามกลางความสับสนทางดานจริยธรรม (Double Standard) ที่บัณฑิตจะตองเผชิญในอนาคต
5) การมีพลังไตรลักษณแหงความสําเร็จในตนเอง ไดแก ความมุงมั่น พากเพียร พยายามที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในสิ่งที่ตนเองมุงมาดปรารถนาบนแนวคิดของการพึ่งพาตนเอง 6) การมีทัศนคติในเรื่อง
ของคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน เพราะบัณฑิตในยุคใหมตองเขาไปสู “วัฒนธรรมคุณภาพ” มากขึ้น
การเรียนรูเรื่องคุณภาพจึงเปนความจําเปนสําหรับบัณฑิตที่จะตองเรียนรู และ7)การมีทัศนคติแหง
ความไมประมาทในชีวิต บนฐานความคิดชีวิตพอเพียง ตลอดจนรูจักสรางโอกาสและทางเลือกใหแก
ตนเอง ภายใต บ ริ บ ทของยุ ค แห ง ความไม แ น น อน และการคาดการณ ย ากสํ า หรั บ เรื่ อ งอนาคต
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2540)
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีฐานะเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 4 พื้นที่ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักงานอธิการบดี ศาลายา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่เพาะชาง
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
1.คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการเรียน 8 สาขาวิชา คือ
1.1 สาขาวิศวกรรมโยธา
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1.6 สาขาวิชาวิศวกรรมการไฟฟา
1.7 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1.8 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จัดการเรียน 8 สาขาวิชา คือ
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
2.2 สาขาวิชาการจัดการงานกอสราง
2.3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป
2.5 สาขาวิชาสถาปตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
2.6 สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
2.7 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
2.8 สาขาวิชาออกแบบสื่อดิจิทัล
3.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 7 สาขาวิชา คือ
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
3.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแมพิมพ
3.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
4. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว จัดการเรียน 2 สาขาวิชาคือ
4.1 สาขาวิชาการโรงแรม
4.2 สาขาวิชาการทองเที่ยว
5. คณะบริหารธุรกิจ จัดการเรียน 7 สาขาวิชา คือ
5.1 สาขาวิชาบัญชี
5.2 สาขาวิชาการจัดการ
5.3 สาขาวิชาการตลาด
5.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
5.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
5.6 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ
5.7 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน)
6. คณะศิลปศาสตร จัดการเรียน 3 สาขาวิชา คือ
6.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
6.2 สาขาวิชาภาษาจีน
6.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
7. วิทยาลัยเพาะชาง จัดการเรียน 13 สาขาวิชา คือ
7.1 สาขาวิชาจิตรกรรม
7.2 สาขาวิชาประติมากรรม
7.3 สาขาวิชาเครื่องปนดินเผา
7.4 สาขาวิชาจิตรกรรมไทย
7.5 สาขาวิชาประติมากรรมไทย
7.6 สาขาวิชาหัตถศิลป
7.7 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
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7.8 สาขาวิชาศิลปะการถายภาพ
7.9 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
7.10 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป
7.11 สาขาวิชาออกแบบภายใน
7.12 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ
7.13 สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
ขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนตอและระบบตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยเปน
ความจําเปนคอนขางมากสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และผูปกครองนักเรียนใน
การตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา แมวานักเรียนจะไดรับทราบขอมูลการศึกษาตอเปน
เบื้องตนมาแลวจากการศึกษาในชั้นเรียนโดยผานกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนในสวนที่เปนกิจกรรมการ
แนะแนวการศึกษาตอรวมทั้งการศึกษาดวยตนเอง ในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัย แตความลุม
ลึ ก ของข อ มู ล การศึ ก ษาต อ ในแหล ง ข อ มู ล สมั ย ใหม นั้ น มี ค วามจํ า เป น อย า งมาก ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า
สถาบันการศึกษาทุกแหงไดมีวิธีการที่แตกตางกันออกไปเพื่อเปนการประชาสัมพันธหรือเผยแพร
ชื่อเสียงใหกวางขวางมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันปจจัยที่มีผลตอการเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนมีหลายปจจัยทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ดวยเหตุดังกลาวนี้เองการแขงขัน
กั น ร ะ ห ว า ง ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า มี ม า ก ขึ้ น ทั้ ง ใ น ส ว น ข อ ง ก า ร เ ป ด ส า ข า วิ ช า ที่ ต ล า ด
รองรัย การสอนภาคพิเศษ การสอนภาคนานาชาติ เปนตน
ในปจจุบันมีหลักสูตรใหมเกิดขึ้นจํานวนมาก จากการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในดาน
เศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม ทํ า ให ค นในสั ง คมต อ งการเพิ่ ม ความรู ค วามสามารถให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง จึงหันมาสนใจศึกษาตอในหลักสูตรที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั้น
เพื่อตอบสนองตอความตองการของคนในสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จึงได
จั ด ทํ า แผนเพื่ อ เป ด หลั ก สู ต รและสาขาวิ ช าใหม ป ง บประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ตามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตลอดเวลา
ดังนั้น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเล็งเห็นถึง
ความสํ า คั ญ ในการศึ ก ษาแนวโน ม ความต อ งการศึ ก ษาต อ สาขาวิ ช าใหม ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียนมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
เพื่อนําผลการวิจัยมาสนับสนุนการเปดหลักสูตรดังกลาว และนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและตลาดแรงงานในปจจุบัน
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่ อ ศึ กษาความต องการศึกษาตอสาขาวิช าใหม ร ะดับ ปริญ ญาตรีในมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร ข องนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตร (ปวช. ชั้นปที่ 3) และครูแนะแนว
1.2.2 เพื่อศึกษาเหตุผลในการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 ทราบถึงความตองการศึกษาตอ ในสาขาวิชาที่จะเปดใหม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร และนําผลการวิจัยไปสนับสนุนการเปดสอนวิชาดังกลาว
13.2 นําผลการวิจัยไปเปนปจจัยในการสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1.4 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาแนวโนมความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร (ปวช. ชั้นปที่ 3) และครูแนะแนวในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1.5 ขอจํากัดงานวิจัย
การศึกษาแนวโนมความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีขอจํากัดงานวิจัย ดังนี้
1.5.1 จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมามีจํานวนนอย เนื่องจากในชวงดังกลาวเปนชวง
ปดภาคการศึกษา ทําใหไดแบบสอบถามไมเปนไปตามที่กําหนดไว ทั้งนี้ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยัง
กลุมตัวอยางเปนจํานวน 3 ครั้ง ดวยกัน
1.5.2 สาขาวิชาที่เปนความตองการของกลุมตัวอยางอาจไมเปนไปตามความตองการของ
คณะ/วิทยาลัย ซึ่งขอมูลที่ไดเปนเพียงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเทานั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะใน
เครื่องมือการวิจัยอาจไมครอบคลุมจํานวนสาขาวิชา จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความเขาใจเรื่องสาขาวิชา
คลาดเคลื่อนไปบาง จึงทําใหผลงานวิจัยอาจไมตรงกับของคณะ/วิทยาลัย ทั้งนี้ผูวิจัยไดสงเครื่องมือ
วิจัยดังกลาวไปใหคณะ/วิทยาลัยไดตรวจสอบเบื้องตนแลวกอนทําการสงแบบสอบถามใหกับกลุม
ตัวอยาง
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
1.6.1 ความตองการศึกษาตอ หมายถึง ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่
จะเปดใหม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1.6.2 ครู แ นะแนว หมายถึ ง ครู แ นะแนวในเขตกรุ ง เทพมหานคร จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ จั ง หวั ด นครปฐม จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1.6.3 นักเรีย น หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร (ปวช. ชั้นปที่ 3) ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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1.6.4 สาขาวิชาใหม หมายถึง สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ที่คาดวาจะมีการจัดหลักสูตรการ
การเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1. คณะวิศวกรรมศาสตร
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
3. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะศิลปศาสตร
7. วิทยาลัยเพาะชาง
ความตองการศึกษาตอ
ความตองการทางการศึกษา เปนสิ่งที่สามารถวัดได
ประเมินไดและตั้งอยูบนพื้นฐานของการวินิจฉัยดวยคานิยม
ของคน ที่สําคัญ คือ ความตองการดังกลาวยังแสดงใหเห็น
วาผูเรียนรูสึกและคิดอยางไรในสถานการณที่ตัวเองยังขาด
อยู และควรจะแสวงหามาซึ่ ง ความรู ทั ก ษะหรื อ
ประสบการณจนถึงจุดที่พอใจหรือพอจะนําไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนจนเกิดผลลัพธใกลเคียงกับที่ตนไดคาดหวังไว

-

ปจจัยสวนบุคคล

เพศ
อายุ
สายวิชา
รายไดของผูปกครอง
ผลการเรียนเฉลี่ย

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวโนมความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร

บทที่ 2
วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การวิ จั ย เรื่ อ ง แนวโน ม ความต อ งการศึ ก ษาต อ สาขาวิ ช าใหม ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียนมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการทางการศึกษา
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการศึกษา
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาตอ
2.5 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการทางการศึกษา
มีผูใหความหมายของความตองการ และความตองการทางการศึกษาไวหลายทาน ดังนี้
อนุรักษ ปญญานุวัฒน (2543) ใหความเห็นวาความตองการทางการศึกษาเปนสิ่งที่สามารถ
วัดไดประเมินไดและตั้งอยูบนพื้นฐานของการวินิจฉัยดวยคานิยมของคนที่สําคัญคือ ความตองการ
ดังกลาวยังแสดงใหเห็นวาผูเรียนรูสึกและคิดอยางไรในสถานการณที่ตัวเองยังขาดอยู และควรจะ
แสวงหามาซึ่ งความรู ทักษะหรือประสบการณจ นถึงจุดที่พอใจหรือพอจะนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนจนเกิดผลลัพธใกลเคียงกับที่ตนไดคาดหวังไวความตองการทางการศึกษาจะตองสามารถ
เรี ย นรู ได ดว ยวิ ธี การอั น หลากหลายทั้งในบริบ ทของการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรีย นหรื อ
การศึกษาอยางไมเปนทางการ
เกียรติชัย พงษพาณิชย (2552) ไดกลาวถึงความตองการทางการศึกษาของปจเจกชนโดย
พิจารณาวาการศึกษาเปนการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพของคนใน
ประเทศซึ่งควรเปนไปอยางตอเนื่องเพราะกอใหเกิดการพัฒนาทั้งกําลังคนและนําความเจริญมาสู
ประเทศในที่สุด
ณัฐกาญจน อางทองและคณะ (2544) กลาวถึงความหมายของความตองการทางการศึกษา
และความตองการดานการศึกษาของปจเจกชนตามแนวคิดของโนลส และคูมส ดังนี้
บุญพุม เสนารักษ (2531) ไดอธิบายเกี่ยวกับอุปสงคสําหรับการบริการการศึกษา (Demand
for Education Service) ของบุคคลวามีลักษณะแตกตางจากอุปสงคสําหรับสินคาทั่วๆ ไป ดวย
เหตุผล ดังนี้
1. การศึกษาเปนสินคาพิเศษที่ไมเพียงแตสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค หากยังเปนการ
ลงทุนเพื่อผลตอบแทนไมทางใดก็ทางหนึ่งอีกดวยในอนาคต
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2. แมการศึกษาจะเปนสินคาบริโภค (Consumer Good) ชนิดหนึ่ง แตสินคาดังกลาวจะ
แตกตา งจากสิน ค าชนิ ดอื่ น ๆ คื อ เมื่อบริโภคแลว จะไมห มดสิ้น ไป ตรงกันขามกลับยิ่งทําใหสิน คา
ทางการศึกษามีมากขึ้น เวนแตผูบริโภคจะวิปริตหรือผิดวิสัยจากบุคคลธรรมดาสามัญเทานั้น
3. การศึ ก ษาเป น สิ น ค า พิ เ ศษที่ ไ ม อ าจนั บ เป น ปริ ม าณได แ น น อนเหมื อ นสิ น ค า ชนิ ด อื่ น
เนื่องจากสินคาทางการศึกษาประกอบดวยสวนตางๆ จํานวนมาก เชน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย
ยอมประกอบดวยครู อาจารย นักเรียน นิสิต นักศึกษา อุปกรณการเรียน การสอน และอื่นๆ อยางไร
ก็ตาม เราอาจนับปริมาณสินคาทางการศึกษาออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน จํานวนนักศึกษา
จํานวนผูลงทะเบียนเรียน จํานวนที่นั่งเรียน จํานวนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เปนตน
4. ในการบริโภคสินคาทั่วไปผูบริโภคจะตัดสินใจและวินิจฉัยปญหาตางๆ เอง แตสําหรับ
สินคาทางการศึกษา ผูบริโภคสวนใหญ คือ นักเรียน ไมคอยมีอิสระในการตัดสินใจและวินิจฉัยปญหา
ตางๆ มากนั ก โดยเฉพาะในเรื่องการเลือกสาขาวิชาและสถาบัน การศึกษาที่จ ะเรีย นบิดามารดา
ผูปกครอง หรือผูที่เกี่ยวของมักจะทําหนาที่แทนเปนสวนใหญ ขอมูลนี้จะปรากฏชัดเจน เมื่อผูเรียนอยู
ในระดับตนๆ โดยเฉพาะระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
5. ตามปกติอุปสงคสําหรับสินคาและบริการทั่วๆ ไปของบุคคลมักจะเกิดขึ้นจากแรงผลักดัน
ภายในของเขาเอง และไดรับสินคามาบริโภคแลว อุปสงคนั้นจะหมดสิ้นไป
โนลส (Knowles, 1980) กลาวถึงความตองการทางการศึกษาวาคือบางสิ่งบางอยางที่
บุคลากรจะไดเรียนรูซึ่งเปนผลดีตอตนเององคกรและสังคมและเปนชองวางระหวางระดับความรู
ความสามารถของบุคคลแตละคนในปจจุบันกับระดับความสามารถที่สูงกวาของบุคคลองคกรหรือ
สังคมคาดไววาจะตองมี
คูมส (Phillip H. Coombs, 1974) กลาวถึงความตองการดานการศึกษาของปจเจกชนไว
โดยแบงประเภทไวดังนี้
1. ความตองการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรื่องทั่วๆไปเชนการอานออกเขียนไดคิดเลขเปนมี
ความเขาใจอยางงายในดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเปนตน
2. ความตองการในการศึกษาเพื่อยกระดับความเปนอยูของครอบครัวใหดีขึ้นเชน ความรู
พื้นฐานทักษะและทัศนคติพื้นฐานที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้นอาทิ วิชาสุขอนามัย
โภชนาการการเลี้ยงและดูแลเด็กการวางแผนครอบครัว เปนตน
3. ความตองการในการศึกษาเพื่อยกระดับความเปนอยูของชุมชนเชนความรูดานสถาบันการ
ปกครองทองถิ่นและประเทศโครงการพัฒนาชุมชนการดําเนินงานของสหกรณเปนตน
4. ความตองการในการศึกษาเพื่อประกอบหรือพัฒนาอาชีพเชนความรูทักษะเฉพาะ ซึ่ง
เกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเปนประโยชนในการดํารงชีวิต
ดังนั้นความตองการทางการศึกษาจึงเปนสิ่งที่บุคคลแสวงหาเพื่อตอบสนองความตองการของ
แตละบุคคลซึ่งเริ่มตนจากขั้นพื้นฐานในเรื่องทั่วๆไปและพัฒนาสูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยมีเปาประสงค
จนถึ งจุด ที่พ อใจหรื อพอจะนํ าไปประยุ กต ใ ช ให เกิ ดประโยชน จ นเกิด ผลลั พธ ใกล เคีย งกั บ ที่ต นได
คาดหวังไวซึ่งหากประเทศมีทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความตองการทางการศึกษาและตื่นตัวทางการศึกษา
จํานวนมากจะสงผลดีตอการพัฒนาทั้งตอตนเองสังคมชุมชนและประเทศชาติในที่สุด
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา
อภิชัย พันธเสน (2544) กลาววา การศึกษาจะเปนเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มพูนความรู
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการผลิ ต และรายได อี ก ทั้ ง เพิ่ ม พู น ทุ น มนุ ษ ย ใ ห สู ง ขึ้ น สํ า หรั บ ผู ที่ ไ ด รั บ
การศึกษาก็จะเปนหนทางในการเพิ่มรายไดใหตนเอง ดังนั้น การศึกษาจึงเปนการลงทุนรวมระหวาง
บิดามารดาหรือผูปกครองกับตัวนักเรียน
ธํารงค อุดมไพจิตรกุล (2543) กลาววา การลงทุนทางการศึกษานั้นไมเปนการกระทําซ้ํา
ทางวิชาการหรือกระทําซ้ําทางความรู แตการลงทุนทางการศึกษาจะตองสรางทุนปญญา การลงทุน
ทางการศึ กษาจะนํ า ภู มิ ป ญ ญาเดิ ม มาผสมกับ องค ความรูส ากล อี ก ทั้ง เป น การบู ร ณาการความรู
คุณลักษณะของผูที่ไดรับประโยชนจากการลงทุนทางการศึกษา คือ
1. มีความสามารถในการเรียนรู
2. มีความสามารถในการริเริ่มและจัดกระบวนการเรียนรู
3. มีความสามารถในการสรางเครือขายการเรียนรู
4. มีความสามารถทางจิต
บุญคง หันจางสิทธิ์ (2540) กลาววา การศึกษาทําใหผูเรียนมีความสามารถเกิดทักษะ สงผล
ใหประสิทธิภาพการผลิตและรายไดจากการทํางานเพิ่มสูงขึ้น ถือเปนความคิดพื้นฐานของทฤษฎีทุน
มนุษย แตการลงทุนทางการศึกษาตองมีคาใชจายเกิดขึ้น คาใชจายในการศึกษาถือเปนการลงทุน
เพราะคาใชจายนี้จะทําใหผูที่รับการศึกษาไดรับผลตอบแทนในอนาคต
บุ ญ พุ ม เสนารั ก ษ (2531) ได ก ล า วถึ ง แนวคิ ด ในการลงทุ น ทางการศึ ก ษาว า ปริ ม าณ
การศึกษาแตละสาขาที่ประชาชนตองการเขารับบริการในชวงเวลาและสถานที่หนึ่งๆจะมากหรือนอย
ยอมขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ระดับรายได ปริมาณการศึกษาแตละสาขาที่ประชาชนตองการซื้อหรือเขารับบริการ
ในชวงเวลาและสถานที่หนึ่งๆ ยอมขึ้นอยูกับรายไดของเขาโดยตรง ถาประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เขาก็
จะสามารถสงบุตรหลาน รวมทั้งตัวเขาเองเขารับการศึกษาไดมากขึ้น
2. อัตราคาเลาเรียน เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการกําหนดอุปสงคสําหรับการศึกษา
ของประชาชน เชนเดียวกับระดับรายได ในชวงเวลาและสถานที่หนึ่งๆ ถาอัตราคาเลาเรียนสูงขึ้น ไม
วาจะเปนการศึกษาสาขาใดก็ตาม ขณะที่ปจจัยอยางอื่นคงที่หรือเปลี่ยนแปลงชามาก อุปสงคสําหรับ
การศึกษาสาขานั้นก็จะลดลง แตถาหากอัตราคาเลาเรียนถูกลง อุปสงคก็จะมากขึ้น
3. ราคาสินคาที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่เกี่ยวของมีผลทําใหอุปสงคทาง
การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปดวย เชน หากคาหนังสือเรียนคาอุปกรณการศึกษามีราคาแพงขึ้น อัตราคา
เลาเรียนก็มักจะสูงขึ้นตาม ทําใหอุปสงคทางการศึกษาลดลง
4. จํานวนประชากร หากประชากรเพิ่มขึ้น อาจจะทําใหอุปสงคทางการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น
5. รสนิ ย มหรื อทั ศนคติข องประชาชน การเปลี่ ย นแปลงในรสนิย มหรือ ทัศนคติ ของ
ประชาชนเป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต ออุ ป สงค สํ าหรั บ การศึ กษา ตามปกติ ร สนิ ย มหรื อ ทัศ นคติ
ประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยเปลี่ยน ฤดูกาลเปลี่ยน สถานภาพเปลี่ยน และเมื่อไดพบเห็นหรือ
ทราบขอเท็จจริงตางๆ ดวยตนเอง
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6. กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเศรษฐกิจ
7. ปจจัยอื่นๆ เชน ยศถาบรรดาศักดิ์ และรายไดหรือผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับใน
อนาคต การเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาของรัฐ การออกกฎหมายกําหนดการศึกษาภาคบังคับ
ความเชื่อของสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การจัดสรางหรือจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ขนสงและคมนาคม ระยะเวลาและความยากงายในการเรียน ฯลฯ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการศึกษา
การตัดสิน ใจคื อการตกลงใจวาจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปน การ
ยอมรับทัศนคติหนึ่งทัศนคติใดโดยคาดหวังวาจะใหผลลัพธในดานที่ดีซึ่งโดยปกติคนเราตองตัดสินใจ
อยู ต ลออดเวลาและมั กจะมี ผ ลตอชีวิตประจําวัน และตอปฏิสัมพัน ธร ะหวางบุคคล โดยปจ จัย ที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจยอมขึ้นอยูกับปรัชญาชีวิตของแตละบุคคลความสัมพันธระหวางบุคคลกับผูอื่น
นอกจากนี้อาจมีปจจัยอื่นๆที่เปนสวนประกอบตอการตัดสินใจของบุคคลดวยเชนประสบการณความ
เด็ ด เดี่ ย วความลํ า เอี ย งทั ศ นคติ ต อ ความสํ า เร็ จ และความล ม เหลวระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได
สถานภาพทางเศรษฐกิจเปนตน
สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอไดมีการศึกษาและยึดกรอบแนวความคิดจาก
นักวิชาการหลายทานพบวามีปจจัยตางๆที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจศึกษาตอ
ใจแกว แถมเงิน (2549) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอปริญญาโทหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี 3 ปจจัยไดแกปจจัยที่ 1
สภาพแวดลอมดานสถาบันไดแกสาขาวิชาที่เปดสอนตรงกับความตองการของผูเรียนการจัดการศึกษา
หลั กสู ตรมี ม าตรฐานคุ ณ ภาพของอาจารยที่มีป ระสบการณก ารสอนสูงอุ ป กรณการเรีย นทัน สมั ย
สถานที่อาคารเรียนสะอาดและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยปจจัยที่ 2 สภาพแวดลอมทางสังคม
ไดแกตองการความกาวหนาในหนาที่การงานตองการเพิ่มวุฒิการศึกษาอีกทั้งเปนสาขาที่ตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและปจจัยที่ 3 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจไดแกความพรอมดานเศรษฐกิจ
การเงินของผูเรียนคาใชจายและคาธรรมเนียมการศึกษาเปนตน ดังนั้นจากงานวิจัยของนักวิชาการ
ตางๆขางตนจะพบวาปจจัยในการเลือกศึกษาตอจึงขึ้นอยูกับหลายองคประกอบไมวาจะเปนในดาน
ค า ใช จ า ยในการศึ ก ษาต อ ความก า วหน า ในอาชี พ ค า นิ ย มของสั ง คมความมี ชื่ อ เสี ย งของ
สถาบันการศึกษาอุปกรณการเรียนการสอนหรือแมกระทั่งจากการชักชวนของบุคคลตางๆฯลฯทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของแตละบุคคลซึ่งมีภูมิหลังในดานตางๆและใหความสําคัญในแตละปจจัยที่
แตกตางกันออกไป
ในขณะที่ ปริญญา ญาณโภชน (2545) พบวา เหตุผลที่ตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญา
โทนักศึกษาสวนใหญตองการมีความรูดานวิชาการใหมๆเพิ่มขึ้นรองลงมาคือตรงกับความสามารถและ
ความถนัดตองการความกาวหนาในอนาคตคานิยมของสังคมและอิทธิพลจากการชักจูงของบุคคล
ตามลําดับ
สวนรังสรรค ธนะพรพันธ กลาววาฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเปนปจจัยหลักในการ
ตัดสินใจที่จะศึกษาตอในระดับตางๆนอกจากนี้ยังเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดสภาพแวดลอมทางการ
ศึกษาภายในครอบครัวอีกดวย
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เจือจันทร จงสถิตอยู (2525) กลาววา การตัดสินใจในการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้
1. สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน
2. ทุนทรัพยที่ใชในการศึกษามากหรือนอยกวากัน
3. คุณภาพของการจัดการศึกษาที่แตกตางกัน
4. ภูมิลําเนาของสถานศึกษาที่อยูในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค
5. ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษาที่แตกตางกัน
ซึ่งปจจัยที่ 5 ประการ ดังกลาวเปนผลทําใหบุคคลมีแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตางกัน
จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ (2544) กลาววา การตัดสินใจเปนการกระทําอยางรอบคอบใน
เลือกจากทรัพยากรที่มีอยู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว จากความหมายของการ
ตัดสินใจมีแนวคิด 3 ประการที่สําคัญบรรจุไว คือ
1. การตัดสินใจรวมถึงการเลือก ถาหากมีสิ่งเลือกเพียงสิ่งเดียว การตัดสินใจยอมเปนไปไมได
2. การตัดสินใจเปนกระบวนการดานความคิดทั้งจะตองมีความละเอียดสุขุมรอบคอบ เพราะ
อารมณและองคประกอบของจิตใตสํานึกมีอิทธิพลตอกระบวนการความคิดนั้น
3. การตัดสินใจเปนเรื่องของการกระทําที่มีจุดมุงหมาย เพื่อใหไดผลลัพธและความสําเร็จที่
ตองการและหวังไว
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาตอ
2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวกับการตัดสินใจศึกษาตอ
กระบวนการแนะแนวซึ่ ง เป น กระบวนการที่ จ ะช ว ยให นั ก เรี ย นรู ช อ งทางที่ จ ะใช
ความสามารถของตนที่มีอยูใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคมใหมากที่สุดรูจักเลือกหรือตัดสินใจสิ่ง
ตางๆอยางฉลาดมีเหตุผลและถูกตองงานแนะแนวมีบทบาทที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปด
โอกาสใหเลือกวิชาเรียนเพื่อชวยเหลือนักเรียนในดานการศึกษาเลาเรียนเชนการเลือกโครงการเรียนให
มีประสิทธิภาพการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมใหมีความรูจักผูกพันกับ
ทองถิ่นของตนตลอดจนสามารถเลือกอาชีพและวิถีการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข (มะเดื่อ เสมา,
2544) ดังนั้นแนวทางการเลือกอาชีพกับแผนการเรียนจึงเปนเรื่องที่สอดคลองกันเมื่อนักเรียนมีความ
ตั้งใจที่จะประกอบอาชีพใดแลวนักเรียนก็มักจะคิดวาอาชีพนั้นตองการความถนัดทางใดเพื่อที่จะให
เปนไปไดนักเรียนก็จะตองเลือกเรียนสาขาวิชาที่ตรงกับอาชีพนั้นๆและพยายามเขาเรียนในโรงเรียนที่
ดีการแนะแนวโดยมีผูทําการแนะแนวก็คืออาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยแนะแนวซึ่งมีบทบาทสําคัญ
ในการชี้แนะแนวทางในกระบวนการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอใหกับนักศึกษาเพื่อชวยใหนักเรียน
ไดรูแนวทางที่จะใชความสามารถของตนที่มีอยูใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมรูจักเลือกตัดสินใจ
ในสิ่งตางๆไดอยางฉลาดถูกตองและมีเหตุผลเชนการชวยแนะแนวในการเลือกวิชาเรียนสถานที่เรียน
การชวยแกปญหาตางๆการคบเพื่อนและการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง (ปยรัตน รื่นภาคพจน 2538)
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2.4.2 แนวคิดดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
มีผูใหความหมายของการตัดสินใจไวหลายทาน ดังนี้
สมทรัพย อติชาติบุตร (2541) การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการทางเลือกที่ดีที่สุด
จากหลายๆ ทางเลือก กอนที่จะนําทางเลือกนั้นไปปฏิบัติโดยใชหลักเหตุผลจากทางเลือกหรือขอมูล
ทั้งหมดที่มีอยูเพื่อใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ
การตัดสินใจคือการตกลงใจวาจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปน
การยอมรั บ ทั ศนคติ ห นึ่ งทั ศนคติ ใดโดยคาดหวังวาจะใหผ ลลัพธในดานที่ดีซึ่งโดยปกติคนเราตอง
ตัดสินใจอยูตลออดเวลาและมักจะมีผลตอชีวิตประจําวันและตอปฏิสัมพันธระหวางบุคคลโดยปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจยอมขึ้นอยูกับปรัชญาชีวิตของแตละบุคคลความสัมพันธระหวางบุคคลกับ
ผูอื่น นอกจากนี้อาจมีปจจัยอื่นๆ ที่เปนสวนประกอบตอการตัดสินใจของบุคคลดวยเชนประสบการณ
ความเด็ดเดี่ยวความลําเอียงทัศนคติตอความสําเร็จและความลมเหลวระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
สถานภาพทางเศรษฐกิจเปนตน สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอไดมีการศึกษาและยึด
กรอบแนวความคิดจากนักวิชาการหลายทานพบวามีปจจัยตางๆที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ
ศึกษาตอเชน รังสรรค ธนะพรพันธ กลาววาฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเปนปจจัยหลักในการ
ตัดสินใจที่จะศึกษาตอในระดับตางๆนอกจากนี้ยังเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดสภาพแวดลอมทางการ
ศึกษาภายในครอบครัวอีกดวย สวนปริญญา ญาณโภชน (2545) พบวาเหตุผลที่ตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโทนักศึกษาสวนใหญตองการมีความรูดานวิชาการใหมๆ เพิ่มขึ้นรองลงมาคือตรงกับ
ความสามารถและความถนัดตองการความกาวหนาในอนาคตคานิยมของสังคมและอิทธิพลจากการ
ชักจูงของบุคคลตามลําดับในขณะที่ ใจแกว แถมเงิน (2549) พบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ
ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี 3 ปจจัย
ไดแกปจจัยที่ 1 สภาพแวดลอมดานสถาบันไดแกสาขาวิชาที่เปดสอนตรงกับความตองการของผูเรียน
การจัดการศึกษาหลักสูตรมีมาตรฐานคุณภาพของอาจารยที่มีประสบการณการสอนสูงอุปกรณการ
เรี ย นทั น สมั ย สถานที่ อ าคารเรี ย นสะอาดและความมี ชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ป จ จั ย ที่
2 สภาพแวดลอมทางสังคม ไดแกตองการความกาวหนาในหนาที่การงานตองการเพิ่มวุฒิการศึกษาอีก
ทั้งเปนสาขาที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและปจจัยที่ 3 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ไดแกความพรอมดานเศรษฐกิจการเงินของผูเรียนคาใชจายและคาธรรมเนียมการศึกษา เปนตน
องคประกอบของหลักการในการตัดสินใจ
Gelatt (1989) ไดอธิบายหลักการในการตัดสินใจวาประกอบดวยเจตคติ 2 ประการ
และปจจัยในการตัดสินใจ 4 ประการ ดังนี้
เจตคติ 2 ประการ คือ
1. การยอมรับวาอดีต ปจจุบัน และอนาคตนั้นมีความไมแนนอน
2. การมองในแงบวกเกี่ยวกับความไมแนนอนเหลานั้น
ปจจัยในการตัดสินใจ 4 ประการ คือ
1. สิ่งที่บุคคลตองการ
2. สิ่งที่บุคคลรู
3. สิ่งที่บุคคลเชื่อ
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4. สิ่งที่บุคคลทํา
และไดนําองคประกอบที่กลาวขางตนมาสรางเปน 4 หลักการในการตัดสินใจที่มี
ความยืดหยุนและสมดุล ดังนี้
หลักการที่ 1 : การเพงประเด็นและการยืดหยุนในการตั้งเปาหมาย
การเพ ง ประเด็ น และการยื ด หยุ น ในการตั้ ง เป า หมาย หมายถึ ง การที่ บุ ค คล
ตั้งเปาหมายที่ชัดเจนและหมั่นตรวจสอบความเหมาะสมของเปาหมายที่ตั้งไว โดยพิจารณาจากความรู
ความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพของตนเอง และเปดโอกาสใหตนเองเรียนรูเปาหมายอื่น
นอกเหนือจากที่ตั้งไว รวมถึงมีการวางแผนเพื่อใหตนเองบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวดวย
ขอดีของการมีเปาหมายที่ชัดเจน คือ จะทําใหบุคคลเพงประเด็นไปที่เปาหมาย โดย
จะไม เ ขวออกจากเป า หมายโดยง า ย แตการยึด มั่น ในเปาหมายหนึ่งโดยไมมีการตรวจสอบความ
เหมาะสมของเปาหมายที่ตั้งไวก็อาจเปนอันตรายได เพราะบุคคลอาจจะมองขามทางเลือกอื่นที่มี
ความเปนไปได โดยจะเห็นไดจากการที่มีบุคคลหลายคนพยายามอยางมี่สุดเพื่อที่จะไดกลายเปนในสิ่ง
ที่พวกเขาเปนอยู แตพวกเขากลับพบวาสิ่งที่เปนอยูนั้นไมใชสิ่งที่ตนเองตองการอยางแทจริง
การมีความสมดุลในการตั้งเปาหมาย หมายความวา บุคคลควรมีความยืดหยุนในสิ่ง
ที่ตนเองตั้งเปาหมายไวหรือกลาวอีกอยางหนึ่งคือ บุคคลสามารถวางแผนในการนําไปสูเปาหมายได
แตก็ควรที่จะเปดทางสําหรับการปรับเปลี่ยนแผนของตนเองดวย ดังนั้น คําถามพื้นฐานที่บุคคลควรใช
ในการถามตนเองเกี่ยวกับอาชีพ คือ “อะไรคือสิ่งที่ฉันตองการอยางแทจริง” ซึ่งการตัดสินใจเพื่อไปถึง
เปาหมายนั้นบุคคลควรจะตองผานกระบวนการในการตั้งเปาหมายที่มีประสิทธิภาพดวยคือ ควรจะ
เปนกระบวนการที่บุคคลไดเปดโอกาสใหตนเองไดตรวจสอบความเหมาะสมของเปาหมายที่ตนเองตั้ง
และเรียนรูทางเลือกอื่นๆ ที่อาจเหมาะสมกับตนเองมากกวาเปาหมายที่ตั้งไวดวย
2.4.3 ทฤษฎีความตองการทางอาชีพ
การทํางานของทุกอาชีพ ไมวาจะเปนงานที่ยาก งาย ตองการทักษะสูงหรือต่ําก็ตาม
บุคคลที่ทํานั้น จําเปนตองมีความรู ความเขาใจในสิ่งที่ทําอยู จะสามารถทํางานนั้นไดสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี เชน ผูประกอบอาชีพแพทย จําเปนตองมีความเขาใจไมเพียงแตทางดานชีวะ เคมี หรือฟสิกส
เป น อย า งดี เ ท า นั้ น จะต อ งเข า ใจระบบการทํ า งานพื้ น ฐานของร า งกาย การไหลเวี ย นของโลหิ ต
เช น เดี ย วกั บ ช า งฟ ต ที่ จํ า เป น ต อ งรู ส ว นประกอบรถยนต แ ละทฤษฎี พื้ น ฐานของการทํ า งานของ
เครื่องยนตดวย เพราะการที่จะรูวาจะตองแกไขสวนใดของรถยนตที่เครื่องเสียนั้น ชางฟตจะตอง
เรียนรูเสีย กอนวาในสภาวะปกตินั้นรถยนตเคลื่อนที่ไปไดอยางไร สวนใดของเครื่องยนตที่จ ะตอง
ทํางานสัมพันธกัน เพราะถาเครื่องเสียจะไดจัดเปลี่ยนชิ้นสวนนั้นไดทันที ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทาน
แสดง ทฤษฎีที่แตกตางกัน ดังนี้
Choice)

2.4.3.1 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Holland (Holland’s Theory of Vocational

เป น นั ก จิ ตวิ ท ยาชาวอเมริ กัน แหงมหาวิทยาลัย John hopkin ทฤษฎี อาชี พของ
Holland เปนที่ไดรับความนิยมแพรหลาย ทฤษฎีเลือกอาชีพของ Holland ตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ.1959
บนสมมุติฐานที่วา บุคลิกภาพของบุคคลจะสะทอนผานการเลือกอาชีพของ Holland เหตุผลของการ
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เลือกอาชีพ เกิดจากการผสมผสานของความคิดที่บุคคลมีตอตนเองและความเขาใจที่มีตออาชีพวาเปน
อยางไร สมมุติคิดวาชอบบริการผูอื่นและไดรูวาอาชีพประชาสัมพันธตองทําประชาสัมพันธ เพราะ
ตรงกั บ ลั ก ษณะทางบุ ค ลิ ก ภาพของตนเอง Holland มี ค วามเชื่ อ ว า มนุ ษ ย เ ราเมื่ อ เวลาจะเลื อ ก
ประกอบอาชี พอะไรจะมี ความเข าใจคราวๆ เกี่ยวกับอาชีพเหลานั้นบางแลว ความเขาใจคราวๆ
ดังกลาว อาจจะถูกหรือผิดก็ได เชน บางคนเมื่อเวลานึกถึงอาชีพเลขานุการ อาจนึกถึงแตในดานงาน
เบาๆ โกหรู แตงตัวเฉิดฉาย อาชีพตางๆ นี้แหละ เปนตัวบงชี้ใหอยากหรือไมอยากเขาสูอาชีพนั้นๆ
Holland จึงพยายามเขียนรายชื่ออาชีพตางๆ มากมาย เพื่อศึกษาดูวา บุคคลมีความเขาใจกับอาชีพ
แตละอาชีพอยางไร ถาเขาชอบหรือพอใจในอาชีพใด อาจเปนดัชนีแสดงถึงบุคลิกภาพหรือแนวโนม
ของการใชชีวิตตามวิถีทางนั้นๆ ทฤษฎีของ Holland อาจแบงไดเปนหลักใหญๆ ได 3 ขอดังนี้
1. มนุษยใชอาชีพเปนเครื่องแสดงออกทางบุคลิกภาพ ถาเลือกอาชีพใด ยอมแสดง
วา บุคลิกนั้นออกมาในทิศทางนั้นดวยเชนกัน แบบทดสอบที่ Holland ไดคิดคนขึ้น เพื่อวัดความ
สนใจทางดานอาชีพนั้น แทจริงแลวก็อาจกลาวไดวาเปนแบบทดสอบ เพื่อวัดแนวโนมทางบุคลิกภาพ
ดวยเชนกัน
2. ทุกคนมีความคิดบางอยางเกี่ยวกับอาชีพแทบจะทุกอาชีพ แนวคิดทางอาชีพ
เหลานี้อาจถูกตองตรงกับความเปนจริงหรือไมก็ได แตไมวาจะถูกหรือผิด ความคิดเหลานั้นลวนมีผล
ตอการเลือกอาชีพของบุคคลเปนอยางมาก
3. บุ ค คลที่ เ ลื อ กประกอบอาชี พ คล า ยคลึ ง กั น ย อ มมี ลั ก ษณะทางบุ ค ลิ ก ภาพ
คลายคลึงกัน ดังนั้น จึงมีวิธีโตตอบหรือแกไขปญหาสถานการณใกลเคียงกัน กอใหเกิดเปนบุคลิกภาพ
ทางอาชีพขึ้นในแตละอาชีพโดยปริยาย ถาความสอดคลองระหวางบุคลิกภาพสิ่งแวดลอมทางงาน
อาชีพมีมากเทาใดก็จะยิ่งมีความสุขในการทํางานมากขึ้นเทานั้น
2.4.3.2 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Roe (Roe’s Theory)
กลาววา Roe เปนนักจิตวิทยาคลินิก แตมีความสนใจตองานทางดานพัฒนาการ
ทางอาชีพ จนกระทั่งไดตั้งเปนทฤษฎีอาชีพเมื่อป ค.ศ.1957 และตอมาไดรับการปรับปรุงในป ค.ศ.
1964 สิ่งที่ Roe สนใจศึกษาเปนเรื่องของบุคลิกภาพ ภูมิหลัง ความถนัด รวมทั้งความฉลาดที่เกี่ยวกัน
กั บ การเลื อ กอาชี พ ของกลุ ม บุ ค คลในอาชี พ ต า งๆ และ Roe เริ่ ม โดยการศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง ของ
นั ก วิ ท ยาศาสตร ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง พบว า นั ก วิ ท ยาศาสตร ส ว นใหญ จ ะมี ภู มิ ห ลั ง ที่ ต า งออกไปจากนั ก
สังคมศาสตรอยางเห็นไดชัด Roe สรุปวา ความแตกตางของบุคคลในการเขาสูอาชีพนั้น มีผลสืบ
เนื่ องมาจากประสบการณ ในวั ย เด็ ก โดยเฉพาะอิ ทธิพลการเลี้ย งดูที่พอ แมมีตอ ลูก และ Roe ได
กลาวถึง แรงจูงใจที่จะบรรลุเปาหมายทางอาชีพวาขึ้นอยูกับระดับความตองการที่ไดรับการตอบสนอง
และประสบการณวัยเด็กตอนตน Roe ไดใชความเขาใจเรื่องความตองทฤษฎี Maslow ที่ไดจัดลําดับ
ความตองการตางๆ ของมนุษย จากขั้นต่ําไปสูขั้นสูมาอธิบายในทฤษฎีของ Roe และ Roe ไดอธิบาย
ถึง เรื่องของความตองการวามีสวนสัมพันธกับแรงจูงใจในการบรรลุเปาหมายโดยกลาววา “ความ
ตองการธรรมดาๆ เชน หิว กระหายจะไมจัดเปนตัวกระตุนหรือแรงจูงใจ ในระดับจิตใตสํานึกของ
บุคคล” สวนความตองการที่แทบจะไมมีทางไดรับการตอบสนองเลย มักจะไมเขามามีบทบาทอีก
ตอไป ถาเปนความตองการระดับสูงๆ เชน ความตองการสุนทรีตางๆ แตถาเปนความตองการในระดับ
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ต่ํา และไมไดรับการตอบสนองก็อาจกลายเปนตัวกีดขวางความตองการในดานอื่นไปดวย (ผองพรรณ
เกิดพิทักษ, 2529)
ส ว นความต อ งการที่ จ ะกลายเปน ตั ว จู ง ใจที่ สํ า คั ญ ของมนุ ษ ย มัก เป น ความ
ตองการที่วาจะไดรับการตอบสนองตองใชเวลานานๆ ตัวอยางเชน นาย ก. มีความตองการที่จะไดรับ
การยกยองและยอมรับจากสังคม แตการเปนที่ยกยองเชนนั้นไมเกิดในวันพรุงนี้ กวาจะเปนที่ยอมรับ
ได ต องใช เ วลานาน ดั งนั้ น นาย ก. จึงพยายามทําตัว และทํากิจ กรรมหลายรูป แบบ เพื่อใหไปถึ ง
จุดมุงหมายนั้นของชีวิต ความตองการไดรับการยกยอง จึงเปนแรงจูงใจที่สําคัญของนาย ก. ไป และ
อาจจะใชชีวิตทํางานอาชีพหรือกิจกรรมที่สังคมยกยองอยูเสมอๆ โดยอาจจะรูหรือไมรูถึงสาเหตุที่ทําก็
ได ในกรณีที่ทําไปโดยไมรูตัวก็เรียกไดวาถูกผลักดันโดยแรงจูงใจในระดับจิตใตสํานึก
จากที่กลาวถึงทฤษฎีความตองการขางตนนั้น สามารถสรุปไดดังนี้
1. ทุ ก ทฤษฎี ที่ ก ล า วมา เห็ น ร ว มกั น ในเรื่ อ งพั ฒ นาการทางอาชี พ เป น
กระบวนการที่เกิดตอเนื่องกันไปตลอดชีวิตบุคคล
2. เมื่ อเป น กระบวนการที่เกิดตอเนื่องไปตามชว งอายุบุคคล จึงมักเปน สิ่งที่
พยากรณ ไ ด แ ละปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงได แม จ ะย อ นกลั บ ก็ เ ป น ไปได ถ า ข อ มู ล จากสิ่ ง แวดล อ ม
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหบุคคลยอมตองแสวงหาสิ่งที่จะนํามาซึ่งเปนความสุขในชีวิตใหมากที่สุด
3. ในแต ล ะอาชีพก็มักจะมีความตองการความรูความสามารถที่แตกตางกัน
รวมทั้งคุณลักษณะของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในแตล ะอาชีพ ก็มักจะแตกตางกันออกไปดว ย
เงื่อนไขเหลานี้ ลวนเปนสาเหตุใหบุคคลตองมีการปรับตัวมากบางเล็กนอย เพื่อประสบความสําเร็จใน
หนาที่การงานทั้งสิ้น
4. บุคคลที่เรียนรูเกี่ยวกับงาน และความสัมพันธที่งานมีตอชีวิตมนุษยไดหลาย
วิ ธี เช น จากครอบครั ว ของตนเอง กลุ ม เพื่ อ น และสั ง คมที่ ต นเองอยู ร ว มทั้ ง ประสบการณ ใ น
ชีวิตประจําวันก็จะชวยใหเพิ่มพูนความเขาใจในเรื่องนี้มากขึ้นทุกที
5. ระดั บ ที่ บุ ค คลจะพั ฒ นาไปได แ ค ไ หน รวมทั้ ง การประยุ ก ต ใ ช บุ ค ลิ ก ภาพ
อยางไรในงานอาชีพนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบทางทัศนคติ แรงจูงใจ และคานิยม ซึ่งอาจเสริมสราง
ไดโดยผานทางความตองการทางจิตวิทยาหรือพัฒนาการทางความคิดรวบยอด สิ่งเหลานี้จะเปนตัว
กําหนดการรับรู และการตัดสินใจตอสถานการณในปจจุบัน ความคาดหวังในอนาคตหรือโอกาสที่
มองเห็นวาจะมีอยูในปจจุบัน
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการงานที่บุคคลแสวงหานั้น จะตองขึ้นอยูกับองคประกอบ
สวนตัวของบุคคล ความสามารถ ความสนใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ คานิยม และสภาพการณที่เปนจริง
ภายนอก โอกาส สถานภาพทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม เปนตน
7. ความพึ ง พอใจในงานอาชี พ จะเกิ ด แก บุ ค คลเมื่ อ ศั ก ยภาพที่ จ ะประสบ
ผลสําเร็จนั้น ปรากฏใหเห็นเดนชัดและเปนที่ยอมรับแกตนเอง
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2.5 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
2.5.1 ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
เมื่ อวั น ที่ 27 กุ มภาพั น ธ 2518 ประกาศพระราชบั ญ ญั ติ วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษาในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 92 ตอนที่ 48 หนา 1 มีผลบังคับใชในวันตอมา
16 กรกฎาคม 2527 วิทยาลัยฯ ไดรับการอนุเคราะหจากกรมธนารักษจัดสรรที่ดิน
บริเวณคลองหก ฝงตะวันตก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 706 เนื้อที่ 610-3-41
ไร และแปลงเลขที่ ปท.268 คลองรังสิต ฝงเหนือ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 39 เนื้อ
ที่ 109-3-04 ไร รวมเนื้อที่ทั้งหมด 720-2-45 ไร เพื่อกอสรางศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ.2528 เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตตางๆ ตามความ
พรอมของแตละวิทยาเขต และเปดสอนทุกวิทยาเขตในที่สุด
7 มิถุนายน 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทน
พระองควางศิลาฤกษศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญา
15 กั น ยายน 2531 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
พระราชทานชื่ อ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาว า “สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล” และ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญพระราชลัญจกรประจําพระองคและพระมหาพิชัยมงกุฎเปน
เครื่องหมายราชการของสถาบันฯ ดวย
8 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่
6ก วันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใหเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9
แหง คือ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผลโดยที่มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐ
ดํา เนิ นกิ จ การได โดยอิ ส ระ สามารถพัฒนาระบบบริห ารและการจัดการที่เปน ของตนเอง มีความ
คลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้นสมควรจัดตั้ง
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล จํานวน 9 แหง ขึ้น แทนสถาบัน เทคโนโลยีร าชมงคล เพื่อให
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลเป น สถาบั น อุ ดมศึ กษาของรั ฐ ดา นวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี ที่ มี
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วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการ
วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีฐานะเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 4 พื้นที่ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักงานอธิการบดี ศาลายา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่เพาะชาง
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล
2.5.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ (แผนพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทรฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มุงสูสังคมการประกอบการ
ปณิธาณ (Determination)
เปนมหาวิทยาลัยแหงสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur) โดยมีคําจํากัดความ
ของ "SMART Entrepreneur" ดังนี้
S = Service Minded/Science
M = Morality/Management
A = Artistic/Academic
R = Responsibility
T = Technology/Thainess
"Entrepreneur" = ผูประกอบการ
วิสัยทัศน (Vision)
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงสังคมการประกอบการ (The Leading University of
Entrepreneurs)
พันธกิจ (Mission) มี 7 ดาน ไดแก
1. ผลิตบัณฑิตดานศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ สามารถกาวสูสังคมการประกอบการ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่มีคุณคาสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชนและสังคม
3. เปนศูนยกลางบริการวิชาการแกสังคมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนในเขตทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม และใหความสําคัญกับภูมิปญญาไทย
5. บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองคกรเขาสูองคกรคุณภาพ
6. พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ
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2.5.3 คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
เพื่อใหเกิดการพัฒนาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรมใน
ตัวบงชี้ทั้ง 7 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา ดังนี้
1. มีความสามัคคี
2. มีระเบียบวินัย
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีจิตสาธารณะ
5. เคารพสิทธิและใหเกียรติผูอื่น
6. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
7. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
นอกจากนี้ มหาวิ ทยาลั ย ไดมีขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริย ธรรมของนักศึกษา
จํานวน 9 ขอ ดังนี้
1. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
2. มีความซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัยในตนเอง ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4. มีความมุงมั่น พากเพียรในการศึกษาเลาเรียน
5. ประพฤติตนเองเปนแบบอยางที่ดีและไมทําใหเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
6. มีความออนนอมถอมตน เปนผูมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ และมีกิริยามารยาทที่ดีงาม
7. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
8. สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
9. แตงกายเรียบรอยและเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย
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2.5.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่ใหบริการการศึกษา
ตารางที่ 2-1 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
3 ป
คณะ/วิทยาลัย/สาขา
ชื่อหลักสูตร
เทียบ
โอน
พื้นที่ศาลายา
คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering)
1. วิศวกรรมโยธา
2. วิศวกรรมโทรคมนาคม
-

4 ป
4-5
เทียบ
ภาค
ป
โอน

ชื่อยอปริญญา

 ปกติ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.
  ปกติ
(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
3. วิศวกรรมเมคคาทรอ
วศ.บ.
นิกส
 ปกติ (วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส)
วิศวกรรมศาสตร
4. วิศวกรรมการวัดคุม
 ปกติ วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม)
บัณฑิต
5. วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ.
 ปกติ
(วิศวกรรมเครื่องกล)
6. วิศวกรรมไฟฟา
 ปกติ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
7. วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วศ.บ. (วิศวกรรม
 ปกติ
คอมพิวเตอร)
8. วิศวกรรมอุตสาหการ
 ปกติ วศ.บ.อุตสาหการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (Faculty of Architecture and Design)
1. เทคโนโลยี
สถ.บ.
สถาปตยกรรม
  ปกติ (เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม)
2. สถาปตยกรรมและการ
สถ.บ.
ออกแบบชุมชนเมือง
 ปกติ (สถาปตยกรรมและการ
สถาปตยกรรม
ออกแบบชุมชนเมือง)
ศาสตรบัณฑิต
3. สถาปตยกรรมภายใน
สถ.บ. (สถาปตยกรรม
 ปกติ
ภายใน)
 ปกติ สถ.บ.
4. การจัดการงาน
กอสราง
(การจัดการงานกอสราง)
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ตารางที่ 2-1 (ตอ)

3 ป
เทียบ
โอน
-

4 ป
ชื่อยอปริญญา
4-5
คณะ/วิทยาลัย/สาขา
ชื่อหลักสูตร
เทียบ
ภาค
ป
โอน
 ปกติ ทล.บ.
5. เทคโนโลยีนิเทศศิลป
(เทคโนโลยีนิเทศศิลป)
 ปกติ ทล.บ.
6. ออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
(ออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม)
เทคโนโลยีบัณฑิต
 ปกติ ทล.บ.
7. การจัดการทรัพยากร
(การจัดการทรัพยากร)
 ปกติ ทล.บ.
8. ออกแบบสื่อดิจิตอล
(ออกแบบสื่อดิจิตอล)
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
1. บัญชี
บัญชีบัณฑิต
  ปกติ บช.บ.
2. การตลาด
  ปกติ บธ.บ. (การตลาด)
3. การจัดการ
บธ.บ. (การจัดการ)
 ปกติ
-การจัดการอุตสาหกรรม
บธ.บ. (การจัดการ)
4. การจัดการ
-การจัดการอุตสาหกรรม
  ปกติ
1
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.บ.
ทางธุรกิจ-การจัดการ
  ปกติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ)
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
ทางธุรกิจ-มัลติมีเดีย
 ปกติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ)
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.บ.
ทางธุรกิจ-การพัฒนา
 ปกติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซอฟแวร
ทางธุรกิจ)
8.บริหารธุรกิจระหวาง
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ
 ปกติ
ประเทศ
ระหวางประเทศ)
บธ.บ.
9.บริหารธุรกิจ
 ปกติ
(โปรแกรมภาษาจีน)
(โปรแกรมภาษาจีน)
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ตารางที่ 2-1 (ตอ)
คณะ/วิทยาลัย/สาขา

ชื่อหลักสูตร

3 ป 4 ป
4-5
เทียบ เทียบ
ภาค
ป
โอน โอน

ชื่อยอปริญญา

คณะศิลปศาสตร (Faculty of Liberal Arts)
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2. ภาษาญี่ปุน
3. ภาษาจีน
วิทยาลัยเพาะชาง (Poh-Chang Academy of Arts)
1. ประติมากรรม
2. เครื่องปนดินเผา
3. จิตรกรรมไทย
4. ประติมากรรมไทย
-

-

ศศ.บ.
 ปกติ (ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล)
 ปกติ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน)
 ปกติ ศศ.บ. (ภาษาจีน)

-






5. หัตถศิลป
6. ศิลปหัตถกรรม
7. ศิลปะการถายภาพ

-

-

 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ

-

-

 ปกติ

9. ออกแบบนิเทศศิลป

-

-

 ปกติ

10. ออกแบบภายใน
11. ศิลปะภาพพิมพ
12. เครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี

-

-

 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ

8. ออกแบบผลิตภัณฑ

ศิลปบัณฑิต

-

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ศ.บ. (ประติมากรรม)
ศ.บ. (เครื่องปนดินเผา)
ศ.บ. (จิตรกรรมไทย)
ศ.บ.
(ประติมากรรมไทย)
ศ.บ. (หัตถศิลป)
ศ.บ. (ศิลปหัตถกรรม)
ศ.บ.
(ศิลปะการถายภาพ)
ศ.บ.
(ออกแบบผลิตภัณฑ)
ศ.บ.
(ออกแบบนิเทศศิลป)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
ศ.บ. (ศิลปะภาพพิมพ)
ศ.บ.
(เครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี)

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Faculty of Industry and Technology)
 ปกติ ทล.บ. (เทคโนโลยี
- 1. เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน)
เทคโนโลยีบัณฑิต
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทล.บ.
-   ปกติ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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ตารางที่ 2-1 (ตอ)

3 ป
เทียบ
โอน
-

4 ป
ชื่อยอปริญญา
4-5
คณะ/วิทยาลัย/สาขา
ชื่อหลักสูตร
เทียบ
ภาค
ป
โอน
 ปกติ อส.บ.
3. เทคโนโลยีวิศวกรรม
การออกแบบแมพิมพ
(เทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ออกแบบแมพิมพ)
  ปกติ อส.บ.
4. เทคโนโลยีวิศวกรรม
ไฟฟา
(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา)
  ปกติ อส.บ.
5. เทคโนโลยีวิศวกรรม
อุตสาหกรรมศาสตร
อุตสาหการ
(เทคโนโลยีวิศวกรรม
บัณฑิต
อุตสาหการ)
  ปกติ อส.บ.
6. เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
(เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร)
 ปกติ อส.บ.
7.เทคโนโลยีวิศวกรรม
การผลิต
(เทคโนโลยีวิศวกรรม
การผลิต)
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว (Faculty of Hospitality and Tourism Industry)
1. การทองเที่ยว
 ปกติ ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2. การโรงแรม
 ปกติ ศศ.บ. (การโรงแรม)

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไพโรจน นะเที่ยง (2548) ไดศึกษาความตองการศึกษาตอระดับปริญ ญาตรีของนักศึกษา
ระดั บชั้ น มัธ ยมศึ กษาชั้ นป ที่ 6 และนักศึกษาระดับ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้น ปที่ 3 ในสาขาวิช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิศวกรรมศาสตรในเขตพื้นที่ใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ พบวา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สวนใหญมีความตองการศึกษาตอใน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในทุกๆ สาขาอยูในระดับปานกลาง สวนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร พบวา
นักเรียนมีความตองการศึกษาตอในระดับปานกลางในทุกๆ สาขาวิชา โดยสาขาที่มีความตองการ
ศึกษาตอในระดับนอย คือ สาขาวิศวกรรมโลหะการ สวนสาขาที่มีความตองการศึกษาตอในระดับมาก
คือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สวนนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 พบวา มีความ
ตองการศึกษาตอในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ อยูในระดับปานกลาง สวนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร พบวา สวนใหญมีความตองการศึกษาตออยูในระดับนอย ซึ่งสาขาที่มีความตองการ
ศึกษาตอในระดับมาก ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
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จังหวัดนาน พบวา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สวนใหญมีความตองการศึกษา
ตอในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในทุกๆสาขาอยูในระดับปานกลาง สวนหลักสูตรวิศวกรรม พบวา
นักเรียนมีความตองการที่จะศึกษาตอในระดับปานกลาง โดยหลักสูตรที่นักเรียนใหความสนใจมาก
ที่สุดคือ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร รองลงมาคือหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สวนหลักสูตร
ที่ ต องการศึ กษาน อยที่ สุ ด ได แก หลักสูตรวิ ศวกรรมโลหะการ และหลักสูตรวิ ศวกรรมเครื่องกล
สําหรับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่3 พบวา สวนใหญมีความ
ตองการศึกษาตอในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ อยูในระดับปานกลาง สวนความ
ตองการศึกษาในหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร พบวา กลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาในระดับ
ปานกลาง โดยหลั ก สู ต รที่ กลุ มตั ว อยา งมี ความสนใจตอ งการศึก ษาตอ มากที่ สุด ไดแ ก หลั กสู ต ร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สวนหลักสูตรที่กลุมตัวอยางมีความ
ตองการศึกษาในระดับนอยที่สุด ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมเคมี และหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร
จังหวัดสุโขทัย พบวา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญมีความตองการศึกษา
ตอในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในทุกๆ สาขาอยูในระดับปานกลางถึงระดับนอย สวนความตองการ
ศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรม พบวา นักเรียนมีความตองการที่จะศึกษาตอในระดับปานกลาง โดย
หลักสูตรที่นักเรียนใหความสนใจมากที่สุด คือ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร รองลงมาคือหลักสูตร
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สวนหลักสูตรที่กลุมตัวอยางมีความตองการศึกษานอยที่สุด ไดแก หลักสูตร
วิศวกรรมโลหะการ และหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร สําหรับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 พบวา มีความตองการศึกษาตอในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตใน
สาขาวิชาตางๆ อยูในระดับนอย สวนความตองการศึกษาในหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการในระดับปานกลางถึงนอย โดยหลักสูตรที่นักเรียนมีความสนใจ
ต อ งการศึ ก ษาต อ มากที่ สุ ด ได แ ก หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร และหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส สวนหลักสูตรที่กลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาในระดับนอยที่สุด ไดแก หลักสูตร
วิศวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร
ศิริพร หงสพันธุ (2545) ไดศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 6 หรื อเที ย บเท าในจัง หวั ดนครราชสีม าและจัง หวั ดชั ย ภูมิ พบว า สาขาหรื อ
โปรแกรมวิ ช าที่ นั ก เรี ย นต อ งการศึ ก ษาต อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา 10 อั น ดั บ แรก ได แ ก นิ ติ ศ าสตร
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร นิ เ ทศศาสตร คอมพิ ว เตอร บริ ห ารธุ ร กิ จ (บั ญ ชี ) คอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา
บริหารธุรกิจ (การตลาด) เทคโนโลยีอาหาร พยาบาลและอุตสาหกรรมทองเที่ยว สวนสาขาการศึกษา
นั กเรี ย นเลื อกโปรแกรมวิ ช า 10 อั น ดั บ แรก ไดแก คอมพิว เตอรศึ กษา ธุ ร กิจ ศึก ษา คณิ ตศาสตร
จิตวิทยาและการแนะแนว การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย พลศึกษา ชีววิทยาและ
ศิ ล ปศึ ก ษา สาขาวิ ท ยาศาสตร 10 อั น ดั บ แรก ได แ ก วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร คอมพิ ว เตอร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เกษตรศาสตร เทคโนโลยีอาหาร เคมี ชีววิทยาประยุกต คหกรรมศาสตร
ทั่วไป เทคโนลีเซรามิกส และวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาศิลปศาสตร 10 อันดับแรก ไดแก นิเทศ
ศาสตร ภาษาอั ง กฤษ อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว บริ ห ารธุ ร กิ จ (บั ญ ชี ) บริ ห ารธุ ร กิ จ (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ นาฎศิลปและการละคร บรรณารักษศาสตร พัฒนาชุมชน และดนตรี
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ณัชชา ประกฤติพงศ (2545) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการเรียนตอ
ภาษาญี่ ปุ นในระดั บ ชั้น ที่ สูงขึ้ น : กรณี ศึกษา ณ สถาบันภาษา เขตกรุงเทพฯ พบวา ปจจัย ที่มี
ความสัมพันธกับความตองการเรียนตอภาษาญี่ปุนในระดับชั้นที่สูงขึ้น คือ ระดับการศึกษาของบิดา
ระดั บ การศึ กษาของมารดา อาชี พของบิดา อาชีพของมารดา รายไดของบิดา รายไดของมารดา
รายไดที่คาดหวังของผูเรียน ความคาดหวังตอการมีงานทําภาครัฐ คาเลาเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ชวงเวลาที่เรียน จํานวนเวลาเรียนตอสัปดาห และประเภทสื่อหรือโฆษณา
วิภา อรามรุงโรจนชัย (2544) ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ พบวา แรงจูงใจในการศึกษาตอที่พบมาก
ที่สุด คือ แรงจูงใจดานปจจัยทางเศรษฐกิจ
ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ และคณะ (2543) ศึกษาเรื่องการศึกษาความตองการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกสาขาวิชาในการศึกษาตอมากที่สุด คือ โอกาสในการทํางาน รองลงมาคือ คาใชจายในการเรียน
ระดับสมอง เลือกโดยตัดสินใจดวยตนเอง ความมีหนามีตาทางอาชีพ เพื่อนฝูง ตัวอยางจากภาพยนตร
หนังสือและสื่อตางๆ ตามลําดับ
เปรมชัย สโรบล (2542) ไดศึกษาเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาของนักเรียนเตรียมทหารในดานลักษณะของสถาบันดานสังคมดานเกียรติยศชื่อเสียงดาน
การประกอบอาชีพดานความสนใจของตนเองและดานการทาความตองการของผูอื่นผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนเตรียมทหารมีเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาดาน
ลักษณะของสถาบันดานสังคมดานเกียรติยศชื่อเสียงดานการประกอบอาชีพและดานความสนใจของ
ตนเองอยูในระดับมากสวนเหตุจูงใจดานการทําตามความตองการของผูอื่นเปนเหตุจูงใจปานกลาง
2. นักเรีย นเตรีย มทหารที่ร ะดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมระดับ การศึกษาของบิดาระดับ
การศึกษาของมารดาอาชีพของบิดาอาชีพของมารดารายไดของครอบครัวหรือผูปกครองตอเดือนและ
การไดรับความรูเกี่ยวกับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตางกันมีเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาโดยรวมไมแตกตางกัน
3. นักเรียนเตรียมทหารที่อาชีพของบิดาตางกันมีเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลาโดยรวมไมแตกตางกันแตมีเหตุจูงใจดานการประกอบอาชีพและดานความสนใจ
ของตนเองแตกตางกัน
4. นักเรียนเตรียมทหารที่รายไดของครอบครัวหรือผูปกครองตอเดือนตางกันมีเหตุจูงใจ
ในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดยรวมไมแตกตางกันแตมีดานความสนใจของ
ตนเองแตกตางกัน
ไพศาล ริ้วธงชัย และคณะ (2541) ไดศึกษาความตองการในการศึกษาตอของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย พบวา สาเหตุที่นักเรียนเลือก
ศึกษาตอสวนใหญมาจากความถนัดของตนเองเปนหลักรองลงมา คือ ความภาคภูมิใจในสาขาวิชาที่
เลือก สวนขนาดของโรงเรียน อาชีพและรายไดของผูปกครองโดยรวมไมมีความสัมพันธกับเหตุผลใน
การเลือกสาขาวิชาตางๆ

25
สรุปเอกสารและงานวิจัย
จากการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรี
พบว า 1) ความต องการเป ด สาขาวิช าใหมที่สํ าคัญ ได แก สาขาวิช าวิศ วกรรมศาสตร สาขาวิช า
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ2) เหตุผลที่ใชเลือกสาขาวิชาในการศึกษาตอ มีปจจัย
หลายประการ อาทิ เชน รายไดครอบครัว อาชีพของบิดา/มารดา โอกาสในการทํางาน คาใชจายใน
การเรี ย น ความมี ชื่ อเสี ย งในการประกอบอาชีพ มีค วามสนใจและความถนัด ในการเรีย น ความ
ภาคภูมิใจในสาขาวิชาที่เรียน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เรื่อง แนวโนมความตองการเปด
สาขาวิ ช าใหม ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ น ทร ของนั กเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า เพื่ อ ศึ ก ษาความต อ งการศึ ก ษาต อ ในกลุ ม ตั ว อย า ง
เขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัด
กาญจนบุ รี จั งหวั ดสุพรรณบุ รี จั งหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 สถิติที่ใชในการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 ประชากร
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ชั้นปที่ 3) ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
นครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 105,796 คน
2. ครู แ นะแนว ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 323 คน
3.1.2 กลุมตัวอยาง
1. นักเรียนทําการสุมตัวอยางจากประชากร จํานวน 105,796 คน จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ 3) โดยใชวิธีการสุม
แบบชั้นภูมิเทียบสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ไดจํานวน 400 คน
ตามสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ดังตารางที่ 3-1

โดย

n = จํานวนขนาดตัวอยาง
N = จํานวนประชากร
e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (ในการศึกษากําหนดให = .05)
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ตารางที่ 3-1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จังหวัด
กรุงเทพฯ
• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6
• สายอาชีวะศึกษาปวช.3
นนทบุรี
• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6
• สายอาชีวะศึกษาปวช.3
ปทุมธานี
• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6
• สายอาชีวะศึกษาปวช.3
สมุทรปราการ
• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6
• สายอาชีวะศึกษาปวช.3
สมุทรสงคราม
• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6
• สายอาชีวะศึกษาปวช.3
สมุทรสาคร
• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6
• สายอาชีวะศึกษาปวช.3
ราชบุรี
• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6
• สายอาชีวะศึกษาปวช.3
นครปฐม
• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6
• สายอาชีวะศึกษาปวช.3
สุพรรณบุรี
• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6
• สายอาชีวะศึกษาปวช.3

จํานวน

จํานวน
สถานศึกษา

ประชากร

กลุมตัวอยาง

67
21

41,363
7,512

156
28

18
1

5,539
249

21
-

18
3

4,396
1,542

17
6

25
4

5,611
1,484

21
7

9
3

815
851

3
3

11
2

1,611
1,294

6
5

26
7

4,331
1,788

16
7

29
6

5,767
1,960

22
7

32
6

4,017
1,997

15
8
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ตารางที่ 3-1 (ตอ)
ลําดับที่

จังหวัด

10

กาญจนบุรี
• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6
• สายอาชีวะศึกษาปวช.3
ประจวบคีรีขันธ
• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6
• สายอาชีวะศึกษาปวช.3
เพชรบุรี
• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6
• สายอาชีวะศึกษาปวช.3
รวม

11
12

จํานวน
สถานศึกษา

จํานวน
ประชากร กลุมตัวอยาง

29
6

3,492
1,777

13
7

18
4

2,000
1,930

8
7

22
6
323

3,127
1,317
105,796

12
5
400

2. ครูแนะแนวทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และ
คํานวณจากสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 176 คน
จากประชากรจํานวนทั้งสิ้น 323 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยมีจํานวน 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ชั้นปที่ 3)
ชุดที่ 2 สําหรับครูแนะแนว
3.2.1 ลักษณะแบบสอบถามการวิจัยแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 การรับ รูและความตองการศึกษาตอสาขาวิช าใหมในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) และแบบปลายเปด (Open-ended Questionnaires)
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3.2.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ศึกษาจากหลักสูตร เอกสาร ความตองการของสถานประกอบการ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของมหาวิทยาลัย
2. กําหนดขอบเขตเนื้อหาในการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัย
3. รางแบบสอบงานถามวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย เสนอตอผูอํานวยการและ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อตรวจสอบแกไขฉบับราง
แบบสอบถามงานวิจัย
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไข นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทา น
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร จํานวน 2 ทาน ไดแก ดร.วชิราพรรณ แกวประพันธ และ
ดร.ศิรชญาน การะเวก สวนผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 ทาน คือ อาจารยเศรษฐชัย ชัยสนิท
เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยการหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งระหว า งข อ คํ า ถามกั บ
จุดประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดคา IOC ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ 0.80 โดยขอคําถามแตละขอมีคาตั้งแต 0.6-1.00 ซึ่งเกณฑการกําหนดคะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ เปนดังนี้
+1 เมื่อแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม
0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสมหรือไม
-1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมมีความเหมาะสม
นํา แบบสอบถามที่ได จ ากการพิจ ารณาของผูเชี่ย วชาญในแตล ะขอ ไปหาดัช นีความ

R
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช สูตร IOC = ∑
N

เมื่อ

IOC

= ดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
∑ R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
= จํานวนผูเชี่ยวชาญ
5. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คนแลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient)
(บุญชม ศรีสะอาด) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.769
6. นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลวมาปรับปรุง และเสนอตอผูอํานวยการสํานัก
สงเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน และรองผูอํานวยการฝายวิช าการ เพื่อใหความเห็น ชอบ และ
จัดพิมพ แลวนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดังภาพที่ 3-1
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ศึกษาจากหลักสูตร เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหาในการสรางเครื่องมือวิจัย
รางชุดแบบสอบถามงานวิจัยเสนอตอ
ผูบริหารสํานักสงเสริมงานทางวิชาการและงานทะเบียน

นําแบบสอบถามงานวิจัยปรับปรุงแกไข และนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3
ทานเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
นําแบบสอบถามงานวิจัยที่ไดแกไขปรับปรุง นําไปทดลองใช (Try out)
กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง
นําแบบสอบถามงานวิจัยมาปรับปรุงแกไข/ จัดพิมพชุดแบบสอบถาม
งานวิจัย และนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
ทําการวิเคราะหขอมูลอภิปรายผลการวิจัย และจัดทํารูปเลมงานวิจัย

เสนอผลงานวิจัยตอมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 3-1 แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถามงานวิจัย
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประสานงานกับผูบริหารและเจาหนาที่เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดที่กําหนด
2. ทํ า การจั ด ส ง หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ใ นการจั ด เก็ บ ข อ มู ล และดํ า เนิ น การส ง
แบบสอบถามไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวะศึกษาทางไปรษณียโดยวิธีการลงทะเบียน
เพื่อปองกันการสูญหาย
3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สงไปยังกลุมตัวอยาง 3 ครั้ง โดยไดรับแบบสอบถาม
กลับมาดังนี้
ครั้งที่ 1 สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 576 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับมา
จํานวน 149 ชุด คิดเปนรอยละ 25.87
ครั้งที่ 2 สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่ยังไมไดตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน 427
ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 87 ชุด คิดเปนรอยละ 20.37
ครั้งที่ 3 สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่ยังไมไดตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน 340
ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 40 ชุด คิดเปนรอยละ 11.76
รวมแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจากกลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 276 ชุด คิดเปนรอยละ
47.92
4. นําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3.4 สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ วิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยคอมพิ ว เตอร โดยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง มี ก าร
ประมวลผลขอมูลเปนขั้นตอน คือหลังจากการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามเรียบรอยแลว
จึงนําขอมูลที่ไดมาเปลี่ยนแปลงเปนรหัสตัวเลข (Code) แลวบันทึกรหัสลงในเครื่องคอมพิวเตอรและ
เขียนโปรแกรมสั่งงานโดยใชสถิติ ดังนี้
3.4.1 การวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุป
ออกมาเปนคารอยละ (Percentage)
3.4.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับรูและความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑใน
กําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับ ตามแนวของลิเกิรต (Likert) (ธานินทร, 2551) ไดดังนี้
ระดับความตองการ
คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
มากที่สุด
กําหนดใหมีคาเทากับ 5 คะแนน
มาก
กําหนดใหมีคาเทากับ 4 คะแนน
ปานกลาง
กําหนดใหมีคาเทากับ 3 คะแนน
นอย
กําหนดใหมีคาเทากับ 2 คะแนน
นอยที่สุด
กําหนดใหมีคาเทากับ 1 คะแนน
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เกณฑการแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชา
ใหม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00 แปลความวา
มีความตองการมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.50 – 4.49 แปลความวา
มีความตองการมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.50 – 3.49 แปลความวา
มีความตองการปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.50 – 2.49 แปลความวา
มีความตองการนอย
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49 แปลความวา
มีความตองการนอยที่สุด
3.4.3 การวิเคราะหเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปนขอเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ
(Percentage) และแบบปลายเปด (Open-ended Questionnaires) ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) สรุปเรียบเรียงออกมาเปนคาความถี่ (Frequency) แลวนํามาจัดลําดับ
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เรื่อง แนวโนมความตองการเปด
สาขาวิ ช าใหม ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิ น ทร ของนั กเรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีผลการดําเนินการวิจัย ดังจะไดนําเสนอเปนลําดับตอไปนี้
4.1 ผลการดําเนินการวิจัยสําหรับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ 3)
4.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
เพศ อายุ สายวิชาที่กําลังศึกษาอยู ที่ตั้งของโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู รายไดที่ผูปกครองไดรับตอเดือน
ผลการเรี ย นเฉลี่ ย รวม (GPAX) ป จ จุ บั น และความสนใจในการศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 จํ า นวนและค า ร อ ยละของผู ต อบแบบสอบถาม จํ า แนกตามสถานภาพทั่ ว ไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ํากวา 17 ป
17 ป
18 ป
19 ป
20 ป
21 ปขึ้นไป
รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง

(n = 249)
รอยละ

116
133
249

46.60
53.40
100.00

8
78
75
45
34
9
249

3.20
31.30
30.10
18.10
13.70
3.60
100.00
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ตารางที่ 4-1 (ตอ)
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สายวิชาที่กําลังศึกษาอยู
มัธยมศึกษาปที่ 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อื่นๆ ไดแก
มัธยมศึกษาปที่ 5
ปวส.
รวม
ที่ตั้งของโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
นครปฐม
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
รวม
รายไดที่ผูปกครองไดรับตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง

(43)
(22)

125
59
65

(n = 249)
รอยละ

249

50.20
23.70
26.10
(17.27)
(8.83)
100.00

74
9
20
19
14
10
19
10
8
14
31
21
249

29.70
3.60
8.00
7.60
5.60
4.00
7.60
4.00
3.20
5.60
12.40
8.40
100.00

22
50
66
43
39
6
5
18
249

8.80
20.10
26.50
17.30
15.70
2.40
2.00
7.20
100.00
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ตารางที่ 4-1 (ตอ)
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ปจจุบัน
นอยกวา 1.50
1.51-2.00
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.50-4.00
รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง
3
8
19
68
115
36
249

(n = 249)
รอยละ
1.20
3.20
7.60
27.30
46.20
14.50
100.00

จากตารางที่ 4-1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.40
ที่เหลือเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 46.60
สวนใหญมีอายุ 17 ป คิดเปนรอยละ 31.30 รองลงมาไดแก อายุ 18 ป คิดเปนรอยละ 30.10
อายุ 19 ป คิดเปนรอยละ 18.10 อายุ 20 ป คิดเปนรอยละ 13.70 อายุ 21 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ
3.60 และอายุต่ํากวา 17 ป คิดเปนรอยละ 3.20 ตามลําดับ
โดยกํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 คิ ด เป น ร อ ยละ
50.20 รองลงมา ได แ ก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเปนรอยละ 23.70 และมัธยมศึกษาปที่ 5 และปวส. คิดเปนรอยละ
26.10 ตามลําดับ
ซึ่งโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยูสวนใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 29.70
รองลงมาไดแก จังหวัดเพชรบุรี คิดเปนรอยละ 12.40 จังหวัดประจวบคีรีขันธ คิดเปนรอยละ 8.40
จังหวัดนนทบุรี คิดเปนรอยละ 8.00 จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสุพรรณบุรี คิดเปนรอยละ 7.60
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี คิดเปนรอยละ 5.60 จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร
คิดเปนรอยละ 4.00 จังหวัดปทุมธานี คิดเปนรอยละ 3.60 และจังหวัดสมุทรสงคราม คิดเปนรอยละ
3.20 ตามลําดับ
สําหรับรายไดของผูปกครองอยูระหวาง 10,001-15,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 26.50
รองลงมาไดแก รายได 5,000-10,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 20.10 รายได 15,001-20,000
บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 17.30 รายได 20,001-30,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 15.70
รายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 8.80 รายไดตอเดือน 50,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 7.20
รายไดระหวาง 30,001-40,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 2.40 และรายไดระหวาง 40,00150,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ
และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมอยูระหวาง 3.01-3.50 คิดเปนรอย
ละ 46.20 รองลงมาไดแก มีผลการเรียน 2.51-3.00 คิดเปนรอยละ 27.30 ผลการเรียน 3.50-4.00
คิดเปนรอยละ 14.50 ผลการเรียน 2.01-2.50 คิดเปนรอยละ 7.60 ผลการเรียน 1.51-2.00 คิดเปน
รอยละ 3.20 และมีผลการเรียนนอยกวา 1.50 คิดเปนรอยละ 1.20 ตามลําดับ
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4.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยภาพรวม
4.1.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม โดย
ภาพรวม ปรากฏผลดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชา
ใหมโดยภาพรวม
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
โดยภาพรวม
ความตองการ
วิทยาลัยเพาะชาง
3.91
0.81
มาก
1
คณะวิศวกรรมศาสตร
3.69
0.43
มาก
2
คณะบริหารธุรกิจ
3.65
0.74
มาก
3
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3.60
0.47
มาก
4
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
3.52
0.52
มาก
5
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
3.32
0.53
ปานกลาง
6
คณะศิลปศาสตร
3.25
0.91
ปานกลาง
7
เฉลี่ยรวม
3.56
0.40
มาก

จากตาราง 4-2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิช าใหมในแต ละคณะ โดยภาพรวม อยูในระดับ มาก ( Χ = 3.56) เมื่อพิจ ารณาเปนรายขอ
พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก วิทยาลัยเพาะชาง, คณะวิศวกรรมศาสตร,
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ , คณะอุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร แ ละการ
ออกแบบ โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 3.91, 3.69, 3.65, 3.60 และ 3.52 ตามลําดับ
4.1.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
คณะวิศวกรรมศาสตร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม
ของคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
คณะวิศวกรรมศาสตร
ความตองการ
วิศวกรรมปโตรเคมี
4.55
0.65
มากที่สุด
1
วิศวกรรมอุตสาหการ
4.19
0.79
มาก
2
วิศวกรรมสํารวจ
4.12
0.89
มาก
3
วิศวกรรมซอฟตแวร
4.03
1.20
มาก
4
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3.90
0.89
มาก
5
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ตารางที่ 4-3 (ตอ)
สาขาวิชาเปดใหม
คณะวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ
อื่นๆ ไดแก วิศวกรรมโลจิสติกส, วิศวกรรม
พลังงาน, วิศวกรรมยานยนต
วิศวกรรมแหลงน้ํา
วิศวกรรมโพลิเมอร
วิศวกรรมระบบราง
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมพลาสติก
เฉลี่ยรวม

Χ

S.D.

3.83
3.73
3.65
3.56
3.53

1.20
0.88
1.12
1.14
1.11

3.47
3.46
3.37
3.26
3.23
3.19
3.69

1.20
1.23
1.26
1.09
1.06
1.15
0.43

ระดับ
ลําดับที่
ความตองการ
มาก
6
มาก
7
มาก
8
มาก
9
มาก
10
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

11
12
13
14
15
16

จากตารางที่ 4-3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาต อ
สาขาวิชาใหมของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.69) เมื่อพิจารณาเปน
รายข อ พบว า มีความต องการอยู ในระดับมาก 5 อั นดับแรก ไดแก สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมป โตรเคมี ,
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร และ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 4.55, 4.19, 4.12, 4.03 และ 3.90 ตามลําดับ
4.1.3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-4
ตารางที่ 4-4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
ความตองการ
การออกแบบดิจิตอล
4.61
0.72
มากที่สุด
1
สถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
3.62
1.10
มาก
2
สถาปตยกรรมไทย
3.44
1.22
ปานกลาง
3
ภูมิสถาปตยกรรม
2.43
1.06
นอย
4
เฉลี่ยรวม
3.52
0.52
มาก
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จากตารางที่ 4-4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาต อ
สาขาวิ ช าใหม ข องคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร แ ละการออกแบบ โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
( Χ = 3.52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชา
การออกแบบดิจิตอล สาขาวิชาสถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ไทย และสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 4.61, 3.62, 3.44 และ 2.43 ตามลําดับ
4.1.3.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปรากฏผลดังตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม
ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความตองการ
เทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม
4.17
0.90
มาก
1
การออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ
4.08
0.96
มาก
2
การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย
3.98
1.24
มาก
3
การจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน
3.53
1.01
มาก
4
เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ
3.34
1.03
ปานกลาง
5
เทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร
3.19
1.01
ปานกลาง
6
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
2.90
1.11
ปานกลาง
7
เฉลี่ยรวม
3.60
0.47
มาก
จากตารางที่ 4-5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.60) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 4 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโฆษณาและสื่อผสม, สาขาวิชาการออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ, สาขาวิชาการออกแบบ
กราฟกและมัลติมีเดีย และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 4.17, 4.08,
3.98 และ 3.53 ตามลําดับ
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4.1.3.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว ปรากฏผลดังตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม
ของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
S.D.
ลําดับที่
Χ
ความตองการ
และการทองเที่ยว
การจัดการครัวและภัตตาคาร
4.25
0.86
มาก
1
ธุรกิจนําเที่ยว
4.12
1.38
มาก
2
ธุรกิจบริการ
3.83
0.92
มาก
3
อาเซียนศึกษา (นานาชาติ)
3.60
1.22
มาก
4
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
3.21
1.40
ปานกลาง
5
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
2.92
1.39
ปานกลาง
6
การทองเที่ยวโดยชุมชน
2.77
1.42
ปานกลาง
7
สุขภาพและสปา
2.69
0.90
ปานกลาง
8
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ
2.47
0.93
นอย
9
เฉลี่ยรวม
3.32
0.53
ปานกลาง
จากตารางที่ 4-6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
( Χ = 3.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 4 อันดับ แรก ไดแก
สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร, สาขาวิชาธุรกิจนําเที่ยว, สาขาวิชาธุรกิจบริการ และ
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (นานาชาติ) โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 4.25, 4.12, 3.83 และ 3.60 ตามลําดับ
4.1.3.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
คณะบริหารธุรกิจ ปรากฏผลดังตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม
ของคณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
คณะบริหารธุรกิจ
ความตองการ
การจัดการโลจิสติกส
4.18
0.92
มาก
1
การเงินและการธนาคาร
4.05
0.90
มาก
2
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
3.33
1.33
ปานกลาง
3
การบริหารองคกรและทรัพยากรมนุษย
3.02
1.41
ปานกลาง
4
เฉลี่ยรวม
3.65
0.74
มาก
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จากตารางที่ 4-7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมของคณะบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.65) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา มีความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส, สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และสาขาวิชาการบริหาร
องคกรและทรัพยากรมนุษย โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 4.18, 4.05, 3.33 และ 3.02 ตามลําดับ
4.1.3.7 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
คณะศิลปศาสตร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-8
ตารางที่ 4-8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม
ของคณะศิลปศาสตร
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
คณะศิลปศาสตร
ความตองการ
ภาษาเกาหลี
4.26
1.04
มาก
1
ภาษาพมา
3.62
1.39
มาก
2
คณิตศาสตรประยุกต
3.43
1.42
ปานกลาง
3
ชีววิทยา
3.41
1.47
ปานกลาง
4
ฟสิกส
3.29
1.52
ปานกลาง
5
วิทยาศาสตรประยุกต
3.16
1.53
ปานกลาง
6
ภาษาไทย
2.48
0.93
นอย
7
ภาษามลายู
2.33
0.97
นอย
8
อื่นๆ
เฉลี่ยรวม
3.25
0.91
ปานกลาง
จากตารางที่ 4-8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมของคณะศิลปศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.25) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาภาษาเกาหลี, สาขาวิชา
ภาษาพมา, สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต, สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟสิกส โดยมี
คาเฉลี่ย Χ = 4.26, 3.62, 3.43, 3.41 และ 3.29 ตามลําดับ
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4.1.3.8 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
วิทยาลัยเพาะชาง ปรากฏผลดังตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม
ของวิทยาลัยเพาะชาง
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
วิทยาลัยเพาะชาง
ความตองการ
การออกแบบเครื่องประดับ
4.59
0.78
มากที่สุด
1
การออกแบบเครื่องแตงกาย
4.35
0.97
มาก
2
ประยุกตศิลปศึกษา
3.22
1.50
ปานกลาง
3
สื่อผสม
3.47
1.47
ปานกลาง
4
เฉลี่ยรวม
3.91
0.81
มาก
จากตารางที่ 4-9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมของวิทยาลัยเพาะชาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.91) เมื่อพิจารณาเปนราย
ข อ พบว า มี ค วามต อ งการศึ ก ษาต อ สาขาวิ ช าใหม ดั ง นี้ สาขาวิ ช าการออกแบบเครื่ อ งประดั บ ,
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย, ประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชาสื่อผสม โดยมีคาเฉลี่ย
Χ = 4.59, 4.35, 3.22 และ 3.47 ตามลําดับ
4.1.3 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
4.1.3.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
การเลือกสอบเขาศึกษาตอ ปรากฏผลดังตารางที่ 4-10
ตารางที่ 4-10 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเลือกสอบเขาศึกษาตอ
ของผูตอบแบบสอบถาม
(n = 249)
การเลือกสอบเขาศึกษาตอ
จํานวนกลุมตัวอยาง
รอยละ
ของผูตอบแบบสอบถาม
เลือกสอบเขาศึกษาตอ
154
61.80
ไมเลือกสอบเขาศึกษาตอ
95
38.20
รวม
249
100.00
จากตารางที่ 4-10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกสอบเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร คิดเปนรอยละ 61.80 ที่เหลือไมเลือกเขาศึกษาตอ คิดเปนรอยละ
38.20
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4.1.3.2 เหตุผลที่ใชเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สรุป
เปนคาความถี่และเรียงลําดับจากมากไปหานอย ปรากฏผลดังตารางที่ 4-11
ตารางที่ 4-11 จํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลที่ใชเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ลําดับที่
เหตุผลที่ใชเลือกศึกษาตอ
จํานวนความถี่ รอยละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
(f)
1
มีสาขาวิชาที่หลากหลายในการศึกษาตอ
91
21.61
2
การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
49
11.64
3
อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
44
10.45
4
อาจารยที่แผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา
44
10.45
5
เพื่อประกอบอาชีพตอจากครอบครัว
37
8.79
6
การเดินทาง/คมนาคมสะดวก
32
7.60
7
การแขงขันเขาศึกษาตอนอยกวามหาวิทยาลัยอื่น
30
7.13
8
ใกลบานของนักเรียน
29
6.89
9
คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
24
5.70
10 มีผูศึกษาอยูมหาวิทยาลัยนี้
22
5.23
11 ตามความประสงคของผูปกครอง
19
4.51
รวม
421
100.00
จากตารางที่ 4-11 พบว า เหตุ ผ ลที่ ผู ต อบแบบสอบถามใช เ ลื อ กศึ ก ษาต อ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาที่หลากหลายในการศึกษาตอ, การมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย, อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ, อาจารยที่แผนกแนะแนวโรงเรียนเดิ ม
แนะนํา, เพื่อประกอบอาชีพตอจากครอบครัว และการเดินทาง/คมนาคมสะดวก โดยคิดเปนรอยละ
21.61, 11.64, 10.45, 8.79 และ 7.60 ตามลําดับ
4.1.3.3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความต อ งการเป ด สาขาวิ ช าใหม ใ นมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-12
ตารางที่ 4-12 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการเปดสาขาวิชา
ใหมของผูตอบแบบสอบถาม
ความตองการเปดสาขาวิชาใหม
จํานวนความถี่
รอยละ
(f)
โลจิสติกส
25
51.02
วิศวกรรมพลังงาน
9
18.37
การออกแบบเซรามิกส
7
14.29
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ตารางที่ 4-12 (ตอ)
ความตองการเปดสาขาวิชาใหม
พยาบาล
เภสัชศาสตร

รวม

จํานวนความถี่
(f)
5
3
49

รอยละ
10.20
6.12
100.00

จากตารางที่ 4-12 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามต อ งการให เ ป ด สาขาวิ ช าใหม ใ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรโดยเรียงอันดับมากไปหานอย ดังนี้ สาขาวิชาโลจิสติกส
, สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน, สาขาวิชาการออกแบบเซรามิกส, สาขาวิชาพยาบาล และสาขาวิชา
เภสัชศาสตร คิดเปนรอยละ 51.02, 18.37, 14.29, 10.20 และ 6.12 ตามลําดับ
4.1.3.4 ความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-13
ตารางที่ 4-13 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับ
ความตองการเปดสาขาวิชาใหมของผูตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นอื่นๆ
จํานวนความถี่
รอยละ
เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
(f)
เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกที่หลากหลาย
24
53.33
มากขึ้น
เพื่อจะไดไมตองทิ้งถิ่นฐานบานเกิดเพื่อไปศึกษาตอ
12
26.67
มหาวิทยาลัยไกลบาน เนื่องจากไมชอบอยูหอพัก
ได ค วามภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
9
20.00
คณะ/สาขาเที ย บเท า กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ทั่ ว
ประเทศ
รวม
45
100.00
จากตารางที่ 4-13 พบว า ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อื่นๆ ตอความตองการเปด
สาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรคือ ไดแก เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น, เพื่อใหสะดวกตอการเดินทางไมตองทิ้งถิ่นฐานไปเรียนไกลจาก
บานเกิด เพราะคาใชจายสูง และไดความภาคภูมิใจที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีคณะ/สาขาเทียบเทา
กับมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วประเทศ โดยคิดเปนรอยละ 53.33, 26.67 และ 20.00 ตามลําดับ
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4.2 ผลการดําเนินการวิจัยสําหรับครูแนะแนว
4.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา จังหวัดที่ทํางาน และประสบการณในการทํางานแนะแนว ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 4-14
ตารางที่ 4-14 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม
(n = 27)
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนกลุมตัวอยาง
รอยละ
เพศ
ชาย
6
22.20
หญิง
21
77.80
รวม
27
100.00
อายุ
20-25 ป
1
3.70
26-30 ป
1
3.70
31-35 ป
2
7.40
36-40 ป
2
7.40
41-45 ป
7
25.90
46-50 ป
8
29.60
51-55 ป
4
14.80
56-60 ป
2
7.40
รวม
27
100.00
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
10
37.00
ปริญญาโท
17
63.00
รวม
27
100.00
จังหวัดที่ทํางาน
กรุงเทพมหานคร
7
25.90
ปทุมธานี
2
7.40
นนทบุรี
2
7.40
สมุทรปราการ
2
7.40
นครปฐม
2
7.40
สุพรรณบุรี
4
14.80
สมุทรสาคร
1
3.70
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ตารางที่ 4-14 (ตอ)
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จังหวัดที่ทํางาน (ตอ)
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
รวม
ประสบการณในการทํางานแนะแนว
นอยกวา 1 ป
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
มากกวา 20 ป
รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง

(n = 27)
รอยละ

1
2
3
1
27

3.70
7.40
11.10
3.70
100.00

1
4
3
5
9
5
27

3.70
14.80
11.10
18.50
33.30
18.50
100.00

จากตารางที่ 4-14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 77.80
ที่เหลือเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 22.20
สวนใหญมีอายุระหวาง 46-50 ป คิดเปนรอยละ 29.60 รองลงมาไดแก อายุ 46-50 ป
คิดเปนรอยละ 25.90 อายุ 51-55 ป คิดเปนรอยละ 14.80 อายุ 31-35 ป, อายุ 36-40 ป, อายุ 5660 ป คิดเปนรอยละ 7.40 และอายุ20-25 ป และ 26-30 ป คิดเปนรอยละ 3.70 ตามลําดับ
โดยมีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 63.00 ที่เหลือมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 37.00
ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 25.90 รองลงมา
ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี คิดเปนรอยละ 14.80 จังหวัดเพชรบุรี คิดเปนรอยละ 11.10 จังหวัด
ปทุมธานี, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดราชบุรี คิดเปนรอยละ
7.40 และจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม คิดเปนรอยละ 3.70 ตามลําดับ
และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทํางานแนะแนวเปนเวลา 16-20 ป
คิดเปนรอยละ 33.30 รองลงมาไดแก เวลา 11-15 ป และเวลามากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 18.50
เวลา 1-5 ป คิดเปนรอยละ 14.80 เวลา 6-10 ป คิดเปนรอยละ 11.10 และนอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ
3.70 ตามลําดับ
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4.2.2 ผลการวิ เ คราะห ขอมูล เกี่ย วกับ ความตองการเปดสาขาวิช าใหมของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
4.2.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม โดย
ภาพรวม ปรากฏผลดังตารางที่ 4-15
ตารางที่ 4-15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
โดยภาพรวม
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
โดยภาพรวม
ความตองการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
3.93 0.47
มาก
1
วิทยาลัยเพาะชาง
3.90 0.47
มาก
2
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3.85 0.43
มาก
3
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 3.84 0.47
มาก
4
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
3.75 0.43
มาก
5
คณะบริหารธุรกิจ
3.73 0.53
มาก
6
คณะศิลปศาสตร
3.30 0.63
ปานกลาง
7
เฉลี่ยรวม
3.76 0.22
มาก
จากตารางที่ 4-15 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามต อ งการเป ด
สาขาวิช าใหมในแต ละคณะ โดยภาพรวม อยู ในระดับ มาก ( Χ = 3.76) เมื่อพิจ ารณาเปนรายขอ
พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร, วิทยาลัยเพาะชาง,
คณะอุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี , คณะอุ ต สาหกรรมการโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 3.93, 3.90, 3.85, 3.84 และ 3.75
ตามลําดับ
4.2.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-16
ตารางที่ 4-16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
ของคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
คณะวิศวกรรมศาสตร
ความตองการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
4.56
0.70
มากที่สุด
1
วิศวกรรมซอฟตแวร
4.48
0.98
มาก
2
วิศวกรรมการผลิต
4.41
0.93
มาก
3
วิศวกรรมอาหาร
4.19
0.88
มาก
4
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ตารางที่ 4-16 (ตอ)
สาขาวิชาเปดใหม
คณะวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
วิศวกรรมปโตรเคมี
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมระบบราง
วิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ
วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมโพลิเมอร
อื่นๆ ไดแก วิศวกรรมโลจิสติกส, ธุรกิจ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมแหลงน้ํา
วิศวกรรมพลาสติก
เฉลี่ยรวม

Χ

S.D.

4.15
4.11
4.07
3.96
3.89
3.85
3.74
3.67
3.63
3.52

0.95
1.09
1.21
0.94
1.22
1.03
1.06
1.07
1.18
0.85

3.37
3.22
3.93

1.08
1.09
0.47

ระดับ
ลําดับที่
ความตองการ
มาก
5
มาก
6
มาก
7
มาก
8
มาก
9
มาก
10
มาก
11
มาก
12
มาก
13
มาก
14
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

15
16

จากตารางที่ 4-16 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามต อ งการเป ด
สาขาวิชาใหมของคณะวิศวกรรมศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.93) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และสาขาวิชา
วิศวกรรมแปรรูปสินคาเกษตร โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 3.93, 3.90, 3.85, 3.84 และ 3.75 ตามลําดับ
4.2.2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ปรากฏผลดังตารางที่ 4-17
ตารางที่ 4-17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
ความตองการ
การออกแบบสื่อดิจิตอล
4.30
0.87
มาก
1
สถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
3.70
0.82
มาก
2
สถาปตยกรรมไทย
3.63
0.84
มาก
3
ภูมิสถาปตยกรรม
3.37
0.63
ปานกลาง
4
เฉลี่ยรวม
3.75
0.43
มาก
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จากตารางที่ 4-17 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามต อ งการเป ด
สาขาวิ ช าใหม ข องคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร แ ละการออกแบบ โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
( Χ = 3.75) เมื่อพิจารณาเปน รายขอ พบวา มีความตองการเปดสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อดิจิตอล, สาขาวิชาสถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย, สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ไทย และสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 4.30, 3.70, 3.63 และ 3.37 ตามลําดับ
4.2.2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปรากฏผลดังตารางที่ 4-18
ตารางที่ 4-18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ความตองการ
เทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม
4.52
0.58
มากที่สุด
1
การออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ
4.07
0.78
มาก
2
การจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน
3.93
0.83
มาก
3
การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย
3.81
0.83
มาก
4
เทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร
3.59
0.80
มาก
5
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
3.56
0.75
มาก
6
เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ
3.44
0.70
ปานกลาง
7
เฉลี่ยรวม
3.85
0.43
มาก
จากตารางที่ 4-18 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามต อ งการเป ด
สาขาวิชาใหมของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.85) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโฆษณาและสื่ อ ผสม, สาขาวิ ช าการออกแบบสิ่ ง พิ ม พ และบรรจุ ภั ณ ฑ , สาขาวิ ช าการจั ด การ
อุตสาหกรรมโรงงาน, สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครือขาย
และคอมพิวเตอร โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 4.52, 4.07, 3.93, 3.81 และ 3.59 ตามลําดับ

49

4.2.2.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว ปรากฏผลดังตารางที่ 4-19
ตารางที่ 4-19 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
ของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
S.D.
ลําดับที่
Χ
ความตองการ
และการทองเที่ยว
อาเซียนศึกษา (นานาชาติ)
4.44
0.70
มาก
1
การจัดการครัวและภัตตาคาร
4.37
0.74
มาก
2
สุขภาพและสปา
4.22
0.70
มาก
3
ธุรกิจนําเที่ยว
3.78
0.80
มาก
4
ธุรกิจบริการ
3.67
0.88
มาก
5
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
3.63
0.84
มาก
6
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
3.59
0.75
มาก
7
การทองเที่ยวโดยชุมชน
3.48
0.80
ปานกลาง
8
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ
3.41
0.64
ปานกลาง
9
เฉลี่ยรวม
3.84
0.47
มาก
จากตารางที่ 4-19 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามต อ งการเป ด
สาขาวิชาใหมของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =
3.84) เมื่อพิจารณา เปนรายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชา
อาเซียนศึกษา (นานาชาติ), สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร, สาขาวิชาสุขภาพและสปา,
สาขาวิชาธุรกิจนําเที่ยว และสาขาวิชาธุรกิจบริการ โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 4.44, 4.37, 4.22, 3.78 และ
3.67 ตามลําดับ
4.2.2.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
บริหารธุรกิจ ปรากฏผลดังตารางที่ 4-20
ตารางที่ 4-20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
ของคณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
คณะบริหารธุรกิจ
ความตองการ
การจัดการโลจิสติกส
4.33
0.68
มาก
1
การเงินและการธนาคาร
4.11
0.85
มาก
2
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
3.44
0.75
ปานกลาง
3
การบริหารองคกรและทรัพยากรมนุษย
3.04
0.90
ปานกลาง
4
เฉลี่ยรวม
3.73
0.53
มาก
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จากตารางที่ 4-20 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามต อ งการเป ด
สาขาวิชาใหมของคณะบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.73) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา มีความตองการเปดสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส, สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร, สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และสาขาวิชาการบริหารองคกร
และทรัพยากรมนุษยโดยมีคาเฉลี่ย Χ = 4.33, 4.11, 3.44 และ 3.04 ตามลําดับ
4.2.2.7 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
ศิลปศาสตร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-21
ตารางที่ 4-21 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
ของคณะศิลปศาสตร
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
คณะศิลปศาสตร
ความตองการ
ภาษาเกาหลี
4.22
0.93
มาก
1
ภาษาพมา
4.04
1.09
มาก
2
วิทยาศาสตรประยุกต
3.44
1.12
ปานกลาง
3
ชีววิทยา
3.33
1.14
ปานกลาง
4
ฟสิกส
3.26
1.06
ปานกลาง
5
อื่นๆ เชน เคมี
3.07
0.92
ปานกลาง
6
คณิตศาสตรประยุกต
2.89
0.85
ปานกลาง
7
ภาษาไทย
2.81
0.79
ปานกลาง
8
ภาษามลายู
2.63
0.69
ปานกลาง
9
เฉลี่ยรวม
3.30
0.63
ปานกลาง
จากตารางที่ 4-21 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามต อ งการเป ด
สาขาวิชาใหมของคณะศิลปศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.30) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาภาษาเกาหลี, สาขาวิชา
ภาษาพมา, สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต, สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟสิกส โดยมี
คาเฉลี่ย Χ = 4.22, 4.04, 3.44, 3.33 และ 3.26 ตามลําดับ
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4.2.2.8 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของ
วิทยาลัยเพาะชาง ปรากฏผลดังตารางที่ 4-22
ตารางที่ 4-22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
ของวิทยาลัยเพาะชาง
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับความ
S.D.
ลําดับที่
Χ
วิทยาลัยเพาะชาง
ตองการ
การออกแบบเครื่องประดับ
4.74
0.53
มากที่สุด
1
การออกแบบเครื่องแตงกาย
4.52
0.80
มากที่สุด
2
สื่อผสม
3.41
1.01
ปานกลาง
3
ประยุกตศิลปศึกษา
2.93
0.87
ปานกลาง
4
เฉลี่ยรวม
3.90
0.47
มาก
จากตารางที่ 4-22 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามต อ งการเป ด
สาขาวิชาใหมของวิทยาลัยเพาะชาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.90) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา มีความตองการเปดสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ, สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตงกาย, สื่อผสม และประยุกตศิลปศึกษา โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 4.74, 4.52, 3.41 และ
2.93 ตามลําดับ
4.2.3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะ
4.2.3.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
การแนะนําสถานศึกษาใหนักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ ปรากฏผลดังตารางที่ 4-23
ตารางที่ 4-23 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการแนะนําสถานศึกษาให
นักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ
การแนะนําสถานศึกษา
ใหนักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ
แนะนํานักเรียนใหเลือกสอบเขาศึกษาตอ
ไมแนะนํานักเรียนใหเลือกสอบเขาศึกษาตอ
รวม

จํานวนความถี่
(f)
22
5
27

(n = 27)
รอยละ
81.48
18.52
100.00

จากตารางที่ 4-23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางมีการแนะนําสถานศึกษาให
นักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 81.48 ที่เหลือ ไมแนะนําใหนักเรียนใหเลือกสอบเขา
ศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 18.52
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4.2.3.2 เหตุ ผ ลที่ ค รู แ นะแนวใช แ นะนํ า นั ก เรี ย นให เ ลื อ กศึ ก ษาต อ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สรุปเปนคาความถี่และเรียงลําดับจากมากไปหานอย ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 4-24
ตารางที่ 4-24 จํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลที่ครูแนะแนวใชแนะนํานักเรียนให
เลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ลําดับที่
เหตุผลที่ครูแนะแนวใชแนะนํานักเรียนใหเลือก จํานวนความถี่
รอยละ
ศึ ก ษาต อ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
(f)
รัตนโกสินทร
1
ตามความประสงคของผูปกครอง
26
19.55
2
การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
23
17.29
3
มีสาขาวิชาที่หลากหลายในการศึกษาตอ
20
15.04
4
ใกลบานของนักเรียน
13
9.77
5
คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
12
9.02
6
การแขงขันเขาศึกษาตอนอยกวามหาวิทยาลัยอื่น
11
8.28
7
การเดินทาง/คมนาคมสะดวก
7
5.26
8
อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
6
4.51
9
มีผูศึกษาอยูมหาวิทยาลัยนี้
6
4.51
10
อาจารยที่แผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา
5
3.76
11
เพื่อประกอบอาชีพตอจากครอบครัว
4
3.01
รวม
133
100.00
จากตารางที่ 4-24 พบว า เหตุ ผ ลที่ ค รู แ นะแนวใช แ นะนํ า นั ก เรี ย นให เ ลื อ กศึ ก ษาต อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 5 อันดับแรก ไดแก ตามความประสงคของผูปกครอง,
การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย, มีสาขาวิชาที่หลากหลายในการศึกษาตอ, ใกลบานของนักเรียน และ
คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น โดยคิดเปนรอยละ 19.55, 17.29, 15.04, 9.77 และ
9.02 ตามลําดับ
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4.2.3.3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความต อ งการเป ด สาขาวิ ช าใหม ใ นมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-25
ตารางที่ 4-25 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการเปดสาขาวิชา
ใหม
ความตองการเปดสาขาวิชาใหม
จํานวนความถี่
รอยละ
(f)
โลจิสติกส
3
37.50
ธุรกิจอุตสาหกรรม
2
25.00
อุตสาหกรรมบริการ
2
25.00
วิศวกรรมยานยนต
1
12.50
รวม
8
100.00
จากตารางที่ 4-25 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามต อ งการเป ด สาขาวิ ช าใหม ดั ง นี้
สาขาวิชาโลจิสติกส, สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม, สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชา
วิศวกรรมยานยนต โดยคิดเปนรอยละ 37.50, 25.00 และ 12.50 ตามลําดับ
4.2.3.4 ความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-26
ตารางที่ 4-26 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับ
ความตองการเปดสาขาวิชาใหม
ความคิดเห็นอื่นๆ
จํานวนความถี่
รอยละ
เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
(f)
เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกที่หลากหลาย
5
41.67
มากขึ้น
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ทํา
4
33.33
ใหบัณฑิตจบออกไปแลวมีงานทํา
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได เ ป น แหล ง ข อ มู ล สํ า หรั บ วางแผน
3
25.00
การศึกษาตอ
รวม
12
100.00
จากตารางที่ 4-26 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับความตองการเปด
สาขาวิชาใหมโดยเรียงลําดับมากไปหานอย ดังนี้ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกที่หลากหลาย
มากขึ้น, เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ทําใหบัณฑิตจบออกไปแลวมีงานทํา และ
เพื่อใหผูเรียนไดเปนแหลงขอมูลสําหรับวางแผนการศึกษาตอ โดยคิดเปนรอยละ 41.67, 33.33 และ
25.00 ตามลําดับ
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4.3 ผลการดํ า เนิน การวิจั ยของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) และครูแนะแนว
4.3.1 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต อ งการเป ด สาขาวิ ช าใหม ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยภาพรวม
4.3.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร โดยภาพรวม ปรากฏผลดังตารางที่ 4-27
ตารางที่ 4-27 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
โดยภาพรวม
สาขาวิชาเปดใหม
ระดับ
S.D.
ลําดับที่
Χ
โดยภาพรวม
ความตองการ
วิทยาลัยเพาะชาง
3.90 0.81
มาก
1
คณะวิศวกรรมศาสตร
3.71 0.43
มาก
2
คณะบริหารธุรกิจ
3.65 0.72
มาก
3
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3.62 0.47
มาก
4
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
3.54 0.51
มาก
5
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 3.37 0.55
ปานกลาง
6
คณะศิลปศาสตร
3.25 0.89
ปานกลาง
7
เฉลี่ยรวม
3.56 0.40
มาก
จากตารางที่ 4-27 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( Χ = 3.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ
ตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก วิทยาลัยเพาะชาง, คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะ
บริหารธุรกิจ, คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดย
มีคาเฉลี่ย Χ = 3.90, 3.71, 3.65, 3.62 และ 3.54 ตามลําดับ
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4.3.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-28
ตารางที่ 4-28 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะวิศวกรรมศาสตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครูแนะแนว
(ชั้นปที่ ๓)
สาขาวิชาเปดใหม
สาขาวิชาเปดใหม
ลําดับที่
ลําดับที่
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมปโตรเคมี
1
วิศวกรรมอุตสาหการ
1
วิศวกรรมอุตสาหการ
2
วิศวกรรมซอฟตแวร
2
วิศวกรรมสํารวจ
3
วิศวกรรมการผลิต
3
วิศวกรรมซอฟตแวร
4
วิศวกรรมอาหาร
4
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
5
วิศวกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
5
วิศวกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
6
วิศวกรรมปโตรเคมี
6
วิศวกรรมเคมี
7
วิศวกรรมเกษตร
7
วิศวกรรมอาหาร
8
วิศวกรรมเคมี
8
วิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ
9
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
9
อื่นๆ ไดแก วิศวกรรมโลจิสติกส,
10
วิศวกรรมระบบราง
10
วิศวกรรมพลังงาน, วิศวกรรมยานยนต
วิศวกรรมแหลงน้ํา
11
วิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ
11
วิศวกรรมโพลิเมอร
12
วิศวกรรมสํารวจ
12
วิศวกรรมระบบราง
13
วิศวกรรมโพลิเมอร
13
วิศวกรรมเกษตร
14
อื่นๆไดแก วิศวกรรมโลจิสติกส, 14
ธุรกิจอุตสาหกรรม
วิศวกรรมการผลิต
15
วิศวกรรมแหลงน้ํา
15
วิศวกรรมพลาสติก
16
วิศวกรรมพลาสติก
16
จากตารางที่ 4-28 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา มีความตองการ
เป ด สาขาวิ ช าใหม ของคณะวิ ศวกรรมศาสตร 5 อัน ดับ แรก ไดแก สาขาวิช าวิศวกรรมปโ ตรเคมี ,
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร และ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม สวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมครูแนะแนว มีความตองการเปด
สาขาวิ ช าใหม ข องคณะวิ ศ วกรรมศาสตร 5 อั น ดั บ แรก ได แ ก สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ,
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และสาขาวิชา
วิศวกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ตามลําดับ
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4.3.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-29
ตารางที่ 4-29 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครูแนะแนว
(ชั้นปที่ ๓)
สาขาวิชาเปดใหม
สาขาวิชาเปดใหม
ลําดับที่
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ลําดับที่
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ
และการออกแบบ
การออกแบบดิจิตอล
1
การออกแบบสื่อดิจิตอล
1
สถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนา
2
สถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนา
2
อสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย
สถาปตยกรรมไทย
3
สถาปตยกรรมไทย
3
ภูมิสถาปตยกรรม
4
ภูมิสถาปตยกรรม
4
จากตารางที่ 4-29 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา และครูแนะแนว มี
ความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบโดยเรียงลําดับมากไป
หานอย ไดแก สาขาวิชาการออกแบบดิจิตอล, สาขาวิชาสถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย,
สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย และสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม ตามลําดับ
4.3.1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปรากฏผลดังตารางที่ 4-30
ตารางที่ 4-30 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครูแนะแนว
(ชั้นปที่ ๓)
สาขาวิชาเปดใหม
สาขาวิชาเปดใหม
ลําดับ
ลําดับที่
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ที่
เทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม
1
เทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม
1
การออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ
2
การออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ
2
การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย
3
การจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน
3
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ตารางที่ 4-30 (ตอ)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ชั้นปที่ ๓)
สาขาวิชาเปดใหม
ลําดับที่
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน
4
เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ
5
เทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร
6
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
7

ครูแนะแนว
สาขาวิชาเปดใหม
ลําดับ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ที่
การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย
4
เทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร 5
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
6
เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ
7

จากตารางที่ 4-30 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา มีความตองการ
เปดสาขาวิชาใหมของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและสื่อผสม, สาขาวิชาการออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ, สาขาวิชาการออกแบบกราฟก
และมัลติมีเดีย, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบควบคุม
อัตโนมัติ สวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมครูแนะแนว มีความตองการเปดสาขาวิชาใหม 5 อันดับ
แรก ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม, สาขาวิชาการออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุ
ภัณฑ, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน, สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร ตามลําดับ
4.3.1.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว ปรากฏผลดังตารางที่ 4-31
ตารางที่ 4-31 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครูแนะแนว
(ชั้นปที่ ๓)
สาขาวิชาเปดใหม
สาขาวิชาเปดใหม
ลําดับที่ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม ลําดับที่
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการทองเที่ยว
และการทองเที่ยว
การจัดการครัวและภัตตาคาร
1
อาเซียนศึกษา (นานาชาติ)
1
ธุรกิจนําเที่ยว
2
การจัดการครัวและภัตตาคาร
2
ธุรกิจบริการ
3
สุขภาพและสปา
3
อาเซียนศึกษา (นานาชาติ)
4
ธุรกิจนําเที่ยว
4
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ตารางที่ 4-31 (ตอ)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ชั้นปที่ ๓)
สาขาวิชาเปดใหม
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
ลําดับที่
และการทองเที่ยว
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
5
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
6
การทองเที่ยวโดยชุมชน
7
สุขภาพและสปา
8
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ
9

ครูแนะแนว
สาขาวิชาเปดใหม
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการทองเที่ยว
ธุรกิจบริการ
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
การทองเที่ยวโดยชุมชน
การจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการ

ลําดับที่
5
6
7
8
9

จากตารางที่ 4-31 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา มีความตองการ
เปดสาขาวิชาใหมของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชา
การจัดการครัวและภัตตาคาร, สาขาวิชาธุรกิจนําเที่ยว, สาขาวิชาธุรกิจบริการ, สาขาวิชาอาเซียน
ศึกษา (นานาชาติ) และสาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ สวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมครูแนะ
แนว มีความตองการเปดสาขาวิชาใหม 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (นานาชาติ),
สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร, สาขาวิชาสุขภาพและสปา, สาขาวิชาธุรกิจนําเที่ยว และ
สาขาวิชาธุรกิจบริการ ตามลําดับ
4.3.1.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
บริหารธุรกิจ ปรากฏผลดังตารางที่ 4-32
ตารางที่ 4-32 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะบริหารธุรกิจ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครูแนะแนว
(ชั้นปที่ ๓)
สาขาวิชาเปดใหม
สาขาวิชาเปดใหม
ลําดับที่
ลําดับที่
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส
1
การจัดการโลจิสติกส
1
การเงินและการธนาคาร
2
การเงินและการธนาคาร
2
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ตารางที่ 4-32 (ตอ)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ชั้นปที่ ๓)
สาขาวิชาเปดใหม
ลําดับที่
คณะบริหารธุรกิจ
การประกันภัยและการจัดการความ
3
เสี่ยง
การบริหารองคกรและทรัพยากร
4
มนุษย

ครูแนะแนว
สาขาวิชาเปดใหม
คณะบริหารธุรกิจ

ลําดับที่

การประกันภัยและการจัดการความ
เสี่ยง

3

การบริหารองคกรและทรัพยากร
มนุษย

4

จากตารางที่ 4-32 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา และครูแนะแนว
มี ค วามต อ งการเป ด สาขาวิ ช าใหม ข องคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ดั ง นี้ สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ,
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และการบริหาร
องคกรและทรัพยากรมนุษย ตามลําดับ
4.3.1.7 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
ศิลปศาสตร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-33
ตารางที่ 4-33 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะศิลปศาสตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครูแนะแนว
(ชั้นปที่ ๓)
สาขาวิชาเปดใหม
สาขาวิชาเปดใหม
ลําดับที่
ลําดับที่
คณะศิลปศาสตร
คณะศิลปศาสตร
ภาษาเกาหลี
1
ภาษาเกาหลี
1
ภาษาพมา
2
ภาษาพมา
2
คณิตศาสตรประยุกต
3
วิทยาศาสตรประยุกต
3
ชีววิทยา
4
ชีววิทยา
4
ฟสิกส
5
ฟสิกส
5
วิทยาศาสตรประยุกต
6
อื่นๆ เชน เคมี
6
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ตารางที่ 4-33 (ตอ)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครูแนะแนว
(ชั้นปที่ ๓)
สาขาวิชาเปดใหม
สาขาวิชาเปดใหม
ลําดับที่
คณะศิลปศาสตร
คณะศิลปศาสตร
ภาษาไทย
7
คณิตศาสตรประยุกต
ภาษามลายู
8
ภาษาไทย
อื่นๆ
0
ภาษามลายู

ลําดับที่
7
8
9

จากตารางที่ 4-33 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา และครูแนะแนว
มีความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะศิลปศาสตร 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาภาษีเกาหลี,
สาขาวิ ช าภาษาพม า , สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร ป ระยุ ก ต , สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา และสาขาวิ ช าฟ สิ ก ส
ตามลําดับ
4.3.1.8 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของ
วิทยาลัยเพาะชาง ปรากฏผลดังตารางที่ 4-34
ตารางที่ 4-34 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปที่ ๓) กับครูแนะแนว
ในวิทยาลัยเพาะชาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครูแนะแนว
(ชั้นปที่ ๓)
สาขาวิชาเปดใหม
สาขาวิชาเปดใหม
ลําดับที่
ลําดับที่
วิทยาลัยเพาะชาง
วิทยาลัยเพาะชาง
การออกแบบเครื่องประดับ
1
การออกแบบเครื่องประดับ
1
การออกแบบเครื่องแตงกาย
2
การออกแบบเครื่องแตงกาย
2
ประยุกตศิลปศึกษา
3
สื่อผสม
3
สื่อผสม
4
ประยุกตศิลปศึกษา
4
จากตารางที่ 4-34 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา มีความตองการ
เปดสาขาวิชาใหมของวิทยาลัยเพาะชาง ดังนี้ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ, สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่ อ งแต ง กาย, สาขาวิ ช าประยุ ก ต ศิ ล ปศึ ก ษา และสาขาวิ ช าสื่ อ ผสม ส ว นผู ต อบ
แบบสอบถามที่เปนกลุมครูแนะแนว มีความตองการเปดสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ, สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย, สาขาวิชาสื่อผสม และสาขาวิชาประยุกต
ศิลปศึกษา ตามลําดับ
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4.3.2 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะ
4.3.2.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
การแนะนําสถานศึกษาใหนักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ ปรากฏผลดังตารางที่ 4-35
ตารางที่ 4-35 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการแนะนําสถานศึกษาให
นักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ
การแนะนําสถานศึกษา
ใหนักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ
แนะนํานักเรียนใหเลือกสอบเขาศึกษาตอ
ไมแนะนํานักเรียนใหเลือกสอบเขาศึกษาตอ
รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง
176
100
276

(n = 276)
รอยละ
63.77
36.23
100.00

จากตารางที่ 4-35 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางมีการแนะนําสถานศึกษาให
นักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 63.77 ที่เหลือ ไมแนะนําใหนักเรียนใหเลือกสอบเขา
ศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 36.23
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4.3.2.2 เหตุผลที่ครูแนะแนวใชแนะนํานักเรียนใหเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สรุปเปนคาความถี่และเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ปรากฏผลดังตารางที่ 4-36
ตารางที่ 4-36 จํ านวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลที่ ใช แนะนํ านั กเรียนใหเลือกศึ กษาต อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสินทร
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ลําดับที่ เหตุผลที่นักเรียน/นักศึกษาใชในการเลือกศึกษาตอ จํานวน รอยละ เหตุผลที่ครูแนะแนวใชแนะนํานักเรียนใหเลือกศึกษา จํานวน รอยละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ความถี่ (f)
ตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ความถี่ (f)
1
มีสาขาวิชาที่หลากหลายในการศึกษาตอ
91
21.62 ตามความประสงคของผูปกครอง
26
19.55
2
การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
49
11.64 การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
23
17.29
3
อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
44
10.45 มีสาขาวิชาที่หลากหลายในการศึกษาตอ
20
15.04
4
อาจารยที่แผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา
44
10.45 ใกลบานของนักเรียน
13
9.77
5
เพื่อประกอบอาชีพตอจากครอบครัว
37
8.79 คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
12
9.02
6
การเดินทาง/คมนาคมสะดวก
32
7.60 การแขงขันเขาศึกษาตอนอยกวามหาวิทยาลัยอื่น
11
8.27
7
การแขงขันเขาศึกษาตอนอยกวามหาวิทยาลัยอื่น
30
7.13 การเดินทาง/คมนาคมสะดวก
7
5.26
8
ใกลบานของนักเรียน
29
6.89 อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
6
4.51
9
คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
24
5.70 มีผูศึกษาอยูมหาวิทยาลัยนี้
6
4.51
10
มีผูศึกษาอยูมหาวิทยาลัยนี้
22
5.23 อาจารยที่แผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา
5
3.76
11
ตามความประสงคของผูปกครอง
19
4.51 เพื่อประกอบอาชีพตอจากครอบครัว
4
3.01
รวม
421
100.00
รวม
133
100.00
จากตารางที่ 4-36 พบวา เหตุผลที่นักเรียน/นักศึกษาใชในการเลือกศึกษาตอ 5 อันดับแรก ไดแก มีสาขาวิชาที่หลากหลายในการศึกษาตอ, การมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย, อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ, อาจารยที่แผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา เพื่อประกอบอาชีพตอจากครอบครัว และการเดินทาง/คมนาคม
สะดวก โดยคิดเปนรอยละ 21.62, 11.64, 10.45, 8.79 และ 7.60 สวนเหตุผลที่ครูแนะแนวใชแนะนํานักเรียนใหเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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5 อันดับแรก ไดแก ตามความประสงคของผูปกครอง, การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย, มีสาขาวิชาที่หลากหลายในการศึกษาตอ, ใกลบานของนักเรียน และคาใชจายใน
การศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น โดยคิดเปนรอยละ 19.55, 17.29, 15.04, 9.77 และ 9.02 ตามลําดับ
4.3.2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-37
ตารางที่ 4-37 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการเปดสาขาวิชาใหม
นักเรียน/นักศึกษา
ครูแนะแนว
ความตองการเปดสาขาวิชาใหม
จํานวนความถี่ รอยละ
ความตองการเปดสาขาวิชาใหม
(f)
โลจิสติกส
25
51.02 โลจิสติกส
วิศวกรรมพลังงาน
9
18.37 ธุรกิจอุตสาหกรรม
การออกแบบเซรามิกส
7
14.29 อุตสาหกรรมบริการ
พยาบาล
5
10.20 วิศวกรรมยานยนต
เภสัชศาสตร
3
6.12
รวม
49
100.00
รวม

จํานวนความถี่
(f)
3
2
2
1

รอยละ

8

100.00

37.50
25.00
25.00
12.50

จากตารางที่ 4-37 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมนักเรียน/นักศึกษามีความตองการเปดสาขาวิชาใหมโดยเรียงคาความถี่จากมากไปหานอย ดังนี้ สาขาวิชาโลจิ
สติกส, สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน, สาขาวิชาการออกแบบเซรามิกส, สาขาวิชาพยาบาล และสาขาวิชาเภสัชศาสตร โดยคิดเปนรอยละ 51.02, 18.37, 14.29, 10.20 และ
6.12 สวนกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว ความตองการเปดสาขาวิชาใหมโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ สาขาวิชาโลจิสติกส, สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม, สาขาวิชา
อุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต โดยคิดเปนรอยละ 37.50, 25.00 และ 12.50 ตามลําดับ
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4.3.2.4 ความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางที่ 4-38
ตารางที่ 4-38 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
นักเรียน/นักศึกษา
ครูแนะแนว
ความคิดเห็นอื่นๆ
จํานวนความถี่
จํานวนความถี่
ความคิดเห็นอื่นๆ
รอยละ
เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
(f)
เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม
(f)
เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกที่หลากหลาย
24
53.33 เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกที่หลากหลาย
5
มากขึ้น
มากขึ้น
เพื่อจะไดไมตองทิ้งถิ่นฐานบานเกิดเพื่อไปศึกษาตอ
12
26.67 เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ทําให
4
มหาวิทยาลัยไกลบาน เนื่องจากไมชอบอยูหอพัก
บัณฑิตจบออกไปแลวมีงานทํา
ได ค วามภาคภู มิ ใจที่ ได ศึกษาในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
9
20.00 เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได เ ป น แหล ง ข อ มู ล สํ า หรั บ วางแผน
3
คณะ/สาขาเที ย บเท า กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ทั่ ว
การศึกษาตอ
ประเทศ
รวม
45
100.00
รวม
12

รอยละ
41.67
33.33
25.00
100.00

จากตารางที่ 4-38 พบวา ความคิดเห็นอื่นๆของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมนักเรียน/นักศึกษามีความตองการเปดสาขาวิชาใหมโดยเรียงคาความถี่จากมากไปหา
นอย ดังนี้ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น, เพื่อใหสะดวกตอการเดินทางไมตองทิ้งถิ่นฐานไปเรียนไกลจากบานเกิด เพราะคาใชจายสูง และไดความ
ภาคภูมิใจที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีคณะ/สาขาเทียบเทากับมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วประเทศ โดยคิดเปนรอยละ 53.33, 26.67 และ 20.00 สวนความคิดเห็นอื่นๆของกลุม
ตัวอยางที่เปนครูแนะแนว มีความตองการเปดสาขาวิชาใหมโดยเรียงคาความถี่จากมากไปหานอย ดังนี้ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น, เพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ทําใหบัณฑิตจบออกไปแลวมีงานทํา และเพื่อใหผูเรียนไดเปนแหลงขอมูลสําหรับวางแผนการศึกษาตอ โดยคิดเปนรอยละ 41.67,
33.33 และ 25.00 ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้เปนวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เรื่อง การศึกษาแนวโนมความ
ตองการเปดสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เพื่อศึกษาความตองการศึกษาตอ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิ ช าที่ จ ะเป ด ใหม ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิน ทร ในกลุ ม ตั ว อย างเขต
กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัด
กาญจนบุ รี จั งหวั ดสุพรรณบุ รี จั งหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยแบบสอบถามการวิจัย มี 2 ชุด ชุดที่ 1 สําหรับนักเรียน/
นักศึกษา และชุดที่ 2 สําหรับ ครูแนะแนว ในแตละชุดแบ งออกเปน 3 ตอน คือเปนคําถามสภาพ
ทั่วๆไป และเปนขอคําถามเกี่ยวกับการรับรูและความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) จํานวนแบบสอบถามจํานวน 576 ชุด สงแบบสอบถาม จํานวน 3 ครั้ง และตอบ
กลับแบบสอบถาม จํานวน 276 ชุด คิดเปนรอยละ 47.92 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามจาก
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ย Χ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ในการศึกษา
แนวโนมความต องการเป ดสาขาวิช าใหม ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ขอมูลทั่วไป
จากกลุมตัวอยางนักเรียนและนักศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย สวนใหญอายุโดยเฉลี่ย 17 ป กําลังศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 ในพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ
รายไดของผูปกครอง อยูระหวาง 10,001-15,000 บาท ผลการเฉลี่ยรวม (GPAX) ชวง 3.01-3.50
สวนครูแนะแนวผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากวาเพศชาย อายุโดยเฉลี่ย อยูระหวาง 46-50 ป
ระดับการสวนใหญจบระดับปริญญาโท สถานที่ทํางานอยูในกรุงเทพฯ และประสบการณแนะแนวอยู
ระหวาง 16-20 ป
5.1.2 ความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม ระดับปริญญาตรี ของนักเรียน/นักศึกษา และครู
แนะแนว
จากกลุมตัว อยางของนักเรีย นและนักศึกษาสว นใหญมีความสนใจ ศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร อยูในระดับมาก กลุมตัวอยางเลือกสอบ
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เขาศึกษาตอ ซึ่งคณะ/วิทยาลัยที่มีความสนใจเขาศึกษาตอไดแก วิทยาลัยเพาะชาง สําหรับความ
ตองการศึกษาตอสาขาวิช าใหม รายคณะ/วิทยาลัย พบวา คณะวิศวกรรมศาสตร ตองการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเคมี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ตองการศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบดิจิตอล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตองการศึกษาตอสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและสื่อผสม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว ตองการศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการครัวและภัตตาคาร คณะบริหารธุรกิจ ตองการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะศิลป
ศาสตร ตองการศึกษาสาขาวิชาภาษาเกาหลี วิทยาลัยเพาะชาง ตองการศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
และเครื่องประดับ สําหรับครูแนะแนว มีความตองการสนใจใหเปดสาขาวิชาใหม ในภาพรวมอยูระดับ
มากและตองการใหนักเรียน/นักศึกษาเขาศึกษาตอไดแกคณะวิศวกรรมศาสตร สําหรับความตองการ
เขาศึกษาตอสาขาวิชาใหม รายคณะ/วิทยาลัย พบวา คณะวิศวกรรมศาสตร ตองการศึกษาตอสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ตองการศึกษาตอสาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อดิจิตอล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตองการศึกษาตอสาขาเทคโนโลยีโฆษณาและ
สื่อผสม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว ตองการศึกษาตอ อาเซียนศึกษา (นานาชาติ)
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ต องการศึ กษาต อ การจั ดการโลจิส ติ กส คณะศิล ปศาสตร ตอ งการศึก ษาต อ
สาขาวิ ช าภาษาเกาหลี และวิ ท ยาลั ย เพาะช า งต อ งการศึ ก ษาต อ สาขาวิ ช าการออกแบบและ
เครื่องประดับ
5.1.3 เหตุผลในการเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
จากกลุมตัวอยางนักเรียนและนักศึกษา เลือกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร มีเหตุผลที่ใชเลือกเขาศึกษาตอ เพราะมีสาขาวิชาที่หลากหลายในการเขาศึกษาตอ
ความตองการเปดสาขาวิชาใหม ไดแกสาขาวิชาโลจิสติกสความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับความตองการ
เปดสาขาวิชาใหม เพื่อเปดโอกาสผูเรียนมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น สําหรับครูแนะแนว สวน
ใหญ จะแนะนํานักเรียนและนักศึกษาใหศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลรัตนโกสินทร ไดแก
ความตองการของผูปกครองความตองการเปดสาขาใหม ไดแก สาขาวิชาโลจิสติกสความคิดเห็นอื่นๆ
เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 ความตองการสาขาใหม ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช. ชั้นปที่ 3) และครูแนะแนว พบวา
กลุมตัวอยางนักเรียน/นักศึกษา
1. มีความสนใจในการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก เพราะมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ และเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือ Hand On สอดคลองกับประสิทธิ์ สุวรรณรักษ และคณะ (2543) ศึกษา
เรื่องการศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกสาขาวิชาในการศึกษาตอมากที่สุด คือ โอกาสในการ
ทํางาน รองลงมาคือ คาใชจายในการเรียน ระดับสมอง เลือกโดยตัดสินใจดวยตนเอง ความมีหนามีตา
ทางอาชีพ เพื่อนฝูง ตัวอยางจากภาพยนตร หนังสือและสื่อตางๆ ตามลําดับ และเปรมชัย สโรบล
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(2542) ไดศึกษาเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาของนักเรียน
เตรียมทหารในดานลักษณะของสถาบันดานสังคมดานเกียรติยศชื่อเสียงดานการประกอบอาชีพดาน
ความสนใจของตนเองและดานการทาความตองการของผูอื่น ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนเตรียม
ทหารมีเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาดานลักษณะของสถาบันดานสังคม
ดานเกียรติยศชื่อเสียงดานการประกอบอาชีพและดานความสนใจของตนเองอยูในระดับมากสวนเหตุ
จูงใจดานการทําตามความตองการของผูอื่นเปนเหตุจูงใจปานกลาง 2) นักเรียนเตรียมทหารที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ ยสะสมระดั บการศึกษาของบิดาระดับ การศึกษาของมารดาอาชีพของบิดาอาชีพของ
มารดารายไดของครอบครัวหรือผูปกครองตอเดือนและการไดรับความรูเกี่ยวกับโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาตางกันมีเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดยรวมไมแตกตาง
กัน 3) นักเรียนเตรียมทหารที่อาชีพของบิดาตางกันมีเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาโดยรวมไมแตกตางกันแตมีเหตุจูงใจดานการประกอบอาชีพและดานความสนใจของ
ตนเองแตกตางกัน 4) นักเรียนเตรียมทหารที่รายไดของครอบครัวหรือผูปกครองตอเดือนตางกันมีเหตุ
จูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดยรวมไมแตกตางกันแตมีดานความสนใจของ
ตนเองแตกตางกัน
2. คณะ/วิทยาลัยที่กลุมตัวอยางตองการเขาศึกษาตอวิทยาลัยเพาะชาง เพราะเปน
สถาบันการศึกษาดานศิลปะที่เกาแก มีผลงานทางศิลปะทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้ง
มีศิล ปนแหงชาติที่มีชื่อเสียงจํานวนมากสอดคลองกับ เจือจัน ทร จงสถิตอยู (2525) กลาววา การ
ตัดสินใจในการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ 1) สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน
2) ทุนทรัพยที่ใชในการศึกษามากหรือนอยกวากัน 3) คุณภาพของการจัดการศึกษาที่แตกตางกัน
4) ภูมิลําเนาของสถานศึกษาที่อยูในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค 5) ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษาที่
แตกตางกันซึ่งปจจัยที่ 5 ประการ ดังกลาวเปนผลทําใหบุคคลมีแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตางกัน
และไพศาล ริ้ วธงชัย และคณะ (2541) ไดศึกษาความตองการในการศึกษาตอของนักเรีย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย พบวา สาเหตุที่นักเรียนเลือก
ศึกษาตอสวนใหญมาจากความถนัดของตนเองเปนหลักรองลงมา คือ ความภาคภูมิใจในสาขาวิชาที่
เลือก สวนขนาดของโรงเรียน อาชีพและรายไดของผูปกครองโดยรวมไมมีความสัมพันธกับเหตุผลใน
การเลือกสาขาวิชาตางๆ
3. สําหรับการเขาศึกษาตอของคณะ/วิทยาลัย จะเปนความตองการใหมหาวิทยาลัย
เปดสาขาวิชาใหม นอกเหนือจากสาขาที่มีอยูเดิม เชน สาขาวิชาโลจิสติกส วิศวกรรมปโตรเคมี ภาษา
เกาหลี การออกแบบสื่อดิจิตอล เทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม การออกแบบและเครื่องประดับ
ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา เปนสาขาวิชาที่ตองการของสถานประกอบการ และเปนสาขาวิชาที่ขาด
แคลนสอดคลองกับปริญญา ญาณโภชน (2545) พบวา เหตุผลที่ตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับ
ปริ ญ ญาโท นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ ต อ งการมี ค วามรู ด า นวิ ช าการใหม ๆ เพิ่ ม ขึ้ น รองลงมาคื อ ตรงกั บ
ความสามารถและความถนัดตองการความกาวหนาในอนาคตคานิยมของสังคมและอิทธิพลจากการ
ชักจูงของบุคคลตามลําดับและวิภา อรามรุงโรจนชัย (2544) ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับ
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ปริญญาตรีของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ พบวา แรงจูงใจ
ในการศึกษาตอ ที่พบมากที่สุด คือ แรงจูงใจดานปจจัยทางเศรษฐกิจ
กลุมตัวอยางครูแนะแนว
1. มีความสนใจในการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก เพราะมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ และเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่
ผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยี สอดคลองกับอนุรักษ ปญญานุวัฒน (2543) ใหความเห็นวาความตองการ
ทางการศึกษาเปนสิ่งที่สามารถวัดไดประเมินไดและตั้งอยูบนพื้นฐานของการวินิจฉัยดวยคานิยมของ
คนที่สําคัญคือ ความตองการดังกลาวยังแสดงใหเห็นวาผูเรียนรูสึกและคิดอยางไรในสถานการณที่
ตัวเองยังขาดอยูและควรจะแสวงหามาซึ่งความรูทักษะหรือประสบการณจนถึงจุดที่พอใจหรือพอจะ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนจนเกิดผลลัพธใกลเคียงกับที่ตนไดคาดหวังไวความตองการทางการ
ศึกษาจะตองสามารถเรียนรูไดดวยวิธีการอันหลากหลายทั้งในบริบทของการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียนหรือการศึกษาอยางไมเปนทางการ
2. คณะ/วิ ท ยาลั ย ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งต อ งการให นั ก เรี ย นเข า ศึ ก ษาต อ ได แ ก
คณะวิศวกรรมศาสตรเพราะเปนคณะที่บัณฑิตที่จบการศึกษา เปนที่ตองการของสถานประกอบการ
คอนขางมาก สอดคลองกับอภิชัย พันธเสน (2544) กลาววา การศึกษาจะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
เพิ่มพูนความรู เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและรายได อีกทั้งเพิ่มพูนทุนมนุษยใหสูงขึ้น สําหรับผู
ที่ไดรับการศึกษาก็จะเปนหนทางในการเพิ่มรายไดใหตนเอง ดังนั้น การศึกษาจึงเปนการลงทุนรวม
ระหวางบิดามารดาหรือผูปกครองกับตัวนักเรีย นและเจือจัน ทร จงสถิตอยู (2525) กลาววา การ
ตัดสินใจในการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ 1) สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน
2) ทุนทรัพยที่ใชในการศึกษามากหรือนอยกวากัน 3) คุณภาพของการจัดการศึกษาที่แตกตางกัน 4)
ภูมิลําเนาของสถานศึกษาที่อยูในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค และ5) ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษาที่
แตกตางกันซึ่งปจจัยที่ 5 ประการ ดังกลาวเปนผลทําใหบุคคลมีแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตางกัน
3. สําหรับการเขาศึกษาตอของคณะ/วิทยาลัย จะเปนความตองการใหมหาวิทยาลัย
เปดสาขาวิชาใหม นอกเหนือจากสาขาที่มีอยูเดิม เชน สาขาวิช าโลจิสติกส วิศวกรรมอุตสาหการ
อาเซียนศึกษา (นานาชาติ) การออกแบบสื่อดิจิตอล เทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม การออกแบบ
และเครื่องประดับ ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา เปนสาขาวิชาที่ตองการของสถานประกอบการ และเปน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนสอดคลองกับเกียรติชัย พงษพาณิชย (2552) ไดกลาวถึงความตองการทางการ
ศึ กษาของป จ เจกชนโดยพิ จ ารณาวาการศึกษาเปน การพัฒ นาประเทศทั้งทางดา นเศรษฐกิจ และ
ยกระดับคุณภาพของคนในประเทศซึ่งควรเปนไปอยางตอเนื่องเพราะกอใหเกิดการพัฒนาทั้งกําลังคน
และนําความเจริญมาสูประเทศในที่สุด
5.2.2 เหตุผลในการเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
กลุมตัวอยางนักเรียน/นักศึกษา
มี จํ า นวนสาขาที่ ห ลากหลายและมี ท างเลื อ กให กั บ ผู เ รี ย นมากขึ้ น เพราะทาง
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทั้งสายสังคมและสายวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย มี 6 คณะ 3 วิทยาลัย เปด
สอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน 14 หลักสูตร 57 สาขาวิชา สอดคลองกับ
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ประสิ ท ธิ์ สุ ว รรณรั ก ษ และคณะ (2543) ศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษาความต อ งการศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกสาขาวิชาในการศึกษาตอมากที่สุด คือ โอกาสในการทํางาน รองลงมาคือ คาใชจายในการเรียน
ระดับสมอง เลือกโดยตัดสินใจดวยตนเอง ความมีหนามีตาทางอาชีพ เพื่อนฝูง ตัวอยางจากภาพยนตร
หนังสือและสื่อตางๆ ตามลําดับ และรังสรรค ธนะพรพันธ กลาววาฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
เปนปจจัยหลักในการตัดสินใจที่จะศึกษาตอในระดับตางๆนอกจากนี้ยังเปนปจจัยสําคัญที่กําหนด
สภาพแวดลอมทางการศึกษาภายในครอบครัวอีกดวย
กลุมตัวอยางครูแนะแนว
เหตุผลที่ครูแนะนําใหนักเรียน/นักศึกษา เขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร นอกเหนือจากมีจํานวนสาขาที่เปดหลากหลายสาขาวิชาแลว มหาวิทยาลัยยังเปด
โอกาสทางเลื อกให แก ผู เ รี ย นมากขึ้ น ในการเลือกเรี ย น และขณะเดีย วกัน เปน ความประสงคของ
ผูปกครองที่ตองการใหนักเรียน/นักศึกษา มีสาขาที่ที่ตองการอยากใหนักเรียน/นักศึกษาเขาศึกษาตอ
และใหมหาวิทยาลัย เปดสาขาใหม ไดแก สาขาวิชาโลจิสติกส ซึ่งเปนสาขาที่ไดรับความนิยม เพราะ
มหาวิทยาลัย อื่นๆ ยังไมไดเปดการเรียนการสอนมากเทาที่ควร สอดคลองกับไพศาล ริ้วธงชัย และ
คณะ (2541) ไดศึกษาความตองการในการศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย พบวา สาเหตุที่นักเรียนเลือกศึกษาตอสวนใหญมาจาก
ความถนั ดของตนเองเป น หลั กรองลงมา คือ ความภาคภูมิใจในสาขาวิช าที่เลือก สว นขนาดของ
โรงเรียน อาชีพ และรายไดของผูปกครองโดยรวมไมมีความสัมพันธกับเหตุผลในการเลือกสาขาวิชา
ตางๆ และใจแกว แถมเงิน (2549) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอปริญญาโทหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยที่ 1
สภาพแวดล อ มด า นสถาบั น ได แ ก สาขาวิ ช าที่ เป ด สอนตรงกับ ความต อ งการของผู เ รี ย นการจั ด
การศึกษาหลักสูตรมีมาตรฐานคุณภาพของอาจารยที่มีประสบการณการสอนสูงอุปกรณการเรียน
ทันสมัยสถานที่อาคารเรียนสะอาดและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยปจจัยที่ 2 สภาพแวดลอมทาง
สังคม ไดแก ตองการความกาวหนาในหนาที่การงานตองการเพิ่มวุฒิการศึกษา อีกทั้งเปนสาขาที่ตรง
กับความตองการของตลาดแรงงาน และปจจัยที่ 3 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจไดแกความพรอมดาน
เศรษฐกิจการเงินของผูเรียนคาใชจายและคาธรรมเนียมการศึกษาเปนตน ดังนั้นจากงานวิจัยของ
นักวิชาการตางๆขางตนจะพบวาปจจัยในการเลือกศึกษาตอจึงขึ้นอยูกับหลายองคประกอบไมวาจะ
เปนในดานค าใชจ ายในการศึ กษาตอความกาวหนาในอาชีพคานิยมของสังคมความมีชื่อเสียงของ
สถาบันการศึกษาอุปกรณการเรียนการสอนหรือแมกระทั่งจากการชักชวนของบุคคลตางๆฯลฯทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของแตละบุคคลซึ่งมีภูมิหลังในดานตางๆและใหความสําคัญในแตละป จจัยที่
แตกตางกันออกไป
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5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัย
5.3.1 ขอเสนอแนะการนําไปใช
1. ความตองการเปดสาขาใหมระดับปริญญาตรีของนักเรียนและนักศึกษา
- นักเรียนและนักศึกษา มีความสนใจเขาศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร อยูในระดับมาก เพราะมหาวิทยาลัยมีจํานวนสาขาที่หลากหลายใหผูเรียนไดเลือกเรียน
ประกอบการมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือ Hand On เขา
สูสังคมประกอบการ ดั งนั้ น มหาวิทยาลัย จะตอ งวางแผนในการผลิตสูตรทั้งในระดับ ปริญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริ ญญาเอก เพื่ อรองรับ การเปดหลักสูตรใหมใหส อดคลองกับ ความตองการของ
ผูเรียน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย จะตองวางแผนอัตรากําลังสายวิชาการ และงบประมาณให
เพียงพอกับการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันวางแผนประชาสัมพันธในการเขาถึงกลุมเปาหมาย ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว โดยผานชองทางสื่อตางๆ ใหมากขึ้น
- ความตองการเขาศึกษาตอที่วิทยาลัยเพาะชางสําหรับวิทยาลัยเพาะชาง เปนสถาบัน
ทางศิลปะที่เปนที่รูจักมาเปนระยะเวลานาน ไดรับความนิยมจากกลุมผูเรียนทางศิลปะเปนจํานวนมาก
และมีการเรียนการสอนสาขาวิชาทางศิลปะที่หลากหลายสาขาวิชา ดังนั้น วิทยาลัยเพาะชาง ตอง
เสนอใหมหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยเพาะชาง
รวมทั้งจะตองขยายเนื้อที่การเรียนการสอน ซึ่งปจจุบันมีเนื้อที่คับแคบ ไมเพียงตอจํานวนนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้นแตละป ดังนั้น จะตองหาที่ดิน เพื่อไปจัดตั้งวิทยาเขต ของวิทยาลัยแหงใหมรวมทั้ง จะตอง
ปรับปรุงหลักสูตรแตละหลักสูตร โดยเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตรแตละสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิไมไป
ตามเกณฑของ สกอ.
- ความตองการเปดสาขาใหม นอกเหนือจากสาขาเดิมเปนความตองการของนักเรียน/
นักศึกษา ที่ตองการใหมหาวิทยาลัยเปดสาขาใหม เพราะนักเรียน/นักศึกษา มองวาสาขาใหมเปน
สาขาที่ตองการของสถานประกอบการ และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนหรือ AEC (Asean
Economic Community) ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัย ตองจัดทําแผนการผลิตหลักสูตรรวมกัน
ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก การทําขอตกลงกับสถานประกอบการ (MOU)
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมทั้งการทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุกกับกลุมเปาหมายตางๆ
โดยมอบหมายใหคณะและสาขาวิชาไปดําเนินการ
2. ความตองการเปดสาขาใหมระดับปริญญาตรีของครูแนะแนว
- ครูแนะแนว มีความสนใจใหนักเรียน/นักศึกษาเขาศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร อยูในระดับมาก เพราะนอกเหนือจากจํานวนสาขาวิช าที่หลากหลายแลว ให
ผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนมากขึ้น ครูแนะแนวยังมองวา มหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยที่มีความ
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เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สังคมผูประกอบการยอมรับในคุณภาพบัณฑิต
เพราะมหาวิทยาลัยยึดหลัก “บัณฑิตนักปฏิบัติ”หรือ Hand On ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
- ความตองการศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร ในมุมมองของครูแนะแนว เห็นวาคณะ
วิศวกรรมศาสตร เปนคณะที่ไดรับความนิยมอยางมาก เพราะบัณฑิตที่จบแลวมีงานทํา และเปนที่
ยอมรับของสถานประกอบการและครูแนะแนวยังใหความสําคัญกับการเปดสาขาใหมคือสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ เพราะเปน สาขาที่ขาดแคลน ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณ กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ และกลยุทธการขับเคลื่อนการ
ผลิตหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ รวมทั้งความรวมมือทางวิชาการจากหนวยงานภายนอก โดยมอบหมาย
ใหคณะและสาขาวิชาไปดําเนินการ
5.3.2 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
ปจจัยที่สงผลทําใหนักเรียนและนักศึกษา ที่สนใจเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร
1. ความตองการเปดสาขาวิชาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ของสถานประกอบการ
2. ความสัมพันธแรงจูงใจกับความตองการเปดสาขาใหมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร
3. การเปรี ย บความต อ งการของผู ป กครองกั บ นั ก ศึ ก ษาในการเลื อ กสาขาวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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- แบบสอบถามสําหรับครูแนะแนว
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สําหรับนักเรียน

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง แนวโนมความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
----------------------------------------------คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เปน ขอคํ าถามเกี่ ยวกับการรั บ รูและความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) โดยใชเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
มีความตองการในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความตองการในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความตองการในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความตองการในระดับนอย
1
หมายถึง
มีความตองการในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น
ขอขอบพระคุ ณอย า งสู งที่ ท า นกรุณาเสีย สละเวลาในการแสดงความคิ ดเห็ น ในการตอบแบบสอบถาม
คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําเสนอการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
โทรศัพท 0-2889-4858 ตอ 2301
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีฐานะเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย4 พื้นที่ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักงานอธิการบดี ศาลายา (จังหวัดนครปฐม)
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ (กรุงเทพมหานคร)
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่เพาะชาง (กรุงเทพมหานคร)
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล (จังหวัดประจวบคีรีขันธ)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต http://www.rmutr.ac.th หรือ http://grade.rmutr.ac.th
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความที่เปนจริง และกรอกขอความลงในชองวางที่กําหนด
กรณีที่ทานเลือกตัวเลือกในขอนั้น แตละขอใหเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว กรุณาตอบทุกขอ
1. เพศ.
2. อายุ

 ชาย

 หญิง

 ต่ํากวา 17 ป

 17 ป

 18 ป

 19 ป

 20 ป

 21 ป ขึ้นไป

3. สายวิชาที่กําลังศึกษาอยู
 มัธยมศึกษาปที่ 6 สาย..................................................................................................
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา....................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................
4. ที่ตั้งของโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู
 กรุงเทพมหานคร
 ปทุมธานี
 สมุทรปราการ
 นครปฐม
 สุพรรณบุรี
 สมุทรสาคร
 ราชบุรี
 เพชรบุรี
 อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................






5. รายไดที่ผูปกครองไดรับตอเดือน
 ต่ํากวา 5,000 บาท
 15,001-20,000 บาท
 40,001-50,000 บาท

 10,001-15,000 บาท
 30,001-40,000 บาท

 5,001-10,000 บาท
 20,001-30,000บาท
 50,000 บาทขึ้นไป

6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ปจจุบัน
 นอยกวา 1.50
 1.51 - 2.00
 2.51 - 3.00
 3.01 - 3.50

นนทบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ

 2.01 – 2.50
 3.50 – 4.00
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ตอนที่ 2 การรับรูและความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน หนาขอความที่ทานตองการมากที่สุด
คณะ
(สาขาวิชาที่เปดสอนอยู)
1. คณะวิศวกรรมศาสตร
1) วิศวกรรมโยธา
2) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
3) วิศวกรรมโทรคมนาคม
4) วิศวกรรมการวัดคุม
5) วิศวกรรมคอมพิวเตอร
6) วิศวกรรมไฟฟา
7) วิศวกรรมเครื่องกล
8) วิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาใหม
(แตละคณะ
ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 วิศวกรรมอุตสาหการ
 วิศวกรรมเคมี
 วิศวกรรมแหลงน้ํา
 วิศวกรรมเกษตร
 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
 วิศวกรรมซอฟตแวร
 วิศวกรรมสิ่งทอ - เคมีสิ่งทอ
 วิศวกรรมพลาสติก
วิศวกรรมโพลิเมอร
 วิศวกรรมปโตรเคมี

 วิศวกรรมการผลิต
 วิศวกรรมระบบราง
วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
 อื่นๆ
...................................................
....................................................
2. คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร แ ละ การออกแบบสื่อดิจติ อล
การออกแบบ
 ภูมิสถาปตยกรรม
1) เทคโนโลยีสถาปตยกรรม
 สถาปตยกรรมไทย
2) การจัดการงานกอสราง
สถาปตยกรรมเพื่อการ
3) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย
4) เทคโนโลยีนิเทศศิลป
 อื่นๆ
5) สถาปตยกรรมและการออกแบบ ...................................................
ชุมชนเมือง
....................................................
6) สถาปตยกรรมภายใน
7) การจัดการทรัพยากรอาคาร

ระดับความตองการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
5
4
3
2

นอยที่สุด
1
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ระดับความตองการ
สาขาวิชาใหม
(แตละคณะ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
5
4
3
2
3. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีระบบควบคุม
1) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
อัตโนมัติ
2) เทคโนโลยีวิศวกรรม
เทคโนโลยีการโฆษณาและ
คอมพิวเตอร
สื่อผสม
3) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบสิ่งพิมพและ
5) เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
บรรจุภัณฑ
6) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
การจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน
การออกแบบกราฟกและ
มัลติมีเดีย
เทคโนโลยีเครือขายและ
คอมพิวเตอร
 อื่นๆ
...................................................
....................................................
4. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ  สุขภาพและสปา
การทองเที่ยว
 การจัดประชุม และการจัด
1) การทองเที่ยว
นิทรรศการ
2) การโรงแรม
 การจัดการครัวและ
ภัตตาคาร
อาเซียนศึกษา (นานาชาติ)
การทองเที่ยวโดยชุมชน
 ธุรกิจบริการ
 ธุรกิจนําเที่ยว
 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
 อื่นๆ
...................................................
....................................................
5. คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารองคกรและ
1) บัญชี
ทรัพยากรมนุษย
2 ) ก า ร จั ด ก า ร -ก า ร จั ด ก า ร  การประกันภัยและการ
อุตสาหกรรม
จัดการความเสีย่ ง
3) การจัดการ-การจัดการทั่วไป
 การเงินและการธนาคาร
4) การตลาด
 การจัดการโลจิสติกส
5) เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 อื่นๆ
6) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
...................................................
7) บริหารธุรกิจระหวางประเทศ
....................................................
8) ภาษาจีนธุรกิจ
คณะ
(สาขาวิชาที่เปดสอนอยู)

นอยที่สุด
1
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ระดับความตองการ
สาขาวิชาใหม
(แตละคณะ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
5
4
3
2
6. คณะศิลปศาสตร
 คณิตศาสตรประยุกต
1) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ภาษาเกาหลี
2) ภาษาจีน
 ภาษาไทย
3) ภาษาญี่ปุน
 ภาษามลายู
 ภาษาพมา
 ชีววิทยา
 ฟสิกส
 วิทยาศาสตรประยุกต
อื่นๆ
...................................................
....................................................
7. วิทยาลัยเพาะชาง
 สื่อผสม
1) จิตรกรรม
 ประยุกตศลิ ปศึกษา
2) ประติมากรรม
 การออกแบบเครื่องประดับ
3) เครื่องปนดินเผา
 การออกแบบเครื่องแตงกาย
4) จิตรกรรมไทย
 อื่นๆ
5) ประติมากรรมไทย
...................................................
6) หัตถศิลป
....................................................
7) ศิลปหัตถกรรม
8) ออกแบบภายใน
9) ออกแบบผลิตภัณฑ
10) ออกแบบนิเทศศิลป
11) ศิลปการถายภาพ
12) ศิลปะภาพพิมพ
13) เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
คณะ
(สาขาวิชาที่เปดสอนอยู)

นอยที่สุด
1
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
หรือไม

1. ทานคิดวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะเปนหนึ่งในสถานศึกษาที่ทานจะเลือก/สอบเขาศึกษาตอ
 เลือก เพราะ.....................................................................................................................
 ไมเลือก เพราะ.........................................................................................................................
2. เหตุผลที่ใชเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรในการศึกษาตอ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
 อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
 มีสาขาวิชาที่หลากหลาย
 มีรุนพี่ศึกษาอยูมหาวิทยาลัยฯ นี้
 ใกลบานของนักเรียน
 ผูปกครองแนะนํา
 อาจารยที่แผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา
 คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
 การแขงขันนอยกวามหาวิทยาลัยอื่น
 การเดินทาง/คมนาคมสะดวก
 เพื่อประกอบอาชีพตอจากครอบครัว
 อื่นๆ..........................................................................................................................................

3. ความคิ ด เห็ น อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ ความต อ งการเป ด สาขาวิ ช าใหม ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร (ระบุชื่อสาขาวิชา)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

สําหรับครูแนะแนว
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง แนวโนมความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
-----------------------------------------------

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เป น ข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ การรั บ รู แ ละความต อ งการศึ ก ษาต อ สาขาวิ ช าใหม ใ นมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) โดยใชเกณฑการประเมิน5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
มีความตองการในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความตองการในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความตองการในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความตองการในระดับนอย
1
หมายถึง
มีความตองการในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น
ขอขอบพระคุ ณอย า งสู งที่ ท า นกรุณาเสีย สละเวลาในการแสดงความคิ ดเห็ น ในการตอบแบบสอบถาม
คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําเสนอการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
โทรศัพท 0-2889-4858 ตอ 2301

มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีฐานะเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลั ย ตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 4 พื้นที่ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักงานอธิการบดี ศาลายา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่เพาะชาง
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต http://www.rmutr.ac.th หรือ http://grade.rmutr.ac.th
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความที่เปนจริง และกรอกขอความลงในชองวางที่กําหนด กรณี
ที่ทานเลือกตัวเลือกในขอนั้น แตละขอใหเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว กรุณาตอบทุกขอ
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

 20-25ป

 26-30 ป

 31 - 35 ป

 36 - 40 ป

 41 - 45ป

 46 - 50 ป

 51 - 55 ป

 56 - 60 ป

 60 ปขึ้นไป

 ต่ํากวาปริญญาตรี

 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

 อื่นๆ.....................................

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. จังหวัดที่ทํางาน
 กรุงเทพมหานคร
 ปทุมธานี
 สมุทรปราการ
 นครปฐม
 สุพรรณบุรี
 สมุทรสาคร
 ราชบุรี
 เพชรบุรี
 อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................
5. ประสบการณในการทํางานแนะแนว
 นอยกวา 1 ป
 1 – 5 ป
 11 - 15 ป
 16 - 20 ป

 นนทบุรี
 กาญจนบุรี
 สมุทรสงคราม
 ประจวบคีรีขันธ

 6 - 10 ป
 มากกวา 20 ป
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ตอนที่ 2 การรับรูและความตองการเปดสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ทานตองการมากที่สุด
คณะ
(สาขาวิชาที่เปดสอนอยู)
1. คณะวิศวกรรมศาสตร
1) วิศวกรรมโยธา
2) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
3) วิศวกรรมโทรคมนาคม
4) วิศวกรรมการวัดคุม
5) วิศวกรรมคอมพิวเตอร
6) วิศวกรรมไฟฟา
7) วิศวกรรมเครื่องกล
8) วิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาใหม
(แตละคณะ
ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 วิศวกรรมอุตสาหการ
 วิศวกรรมเคมี
 วิศวกรรมแหลงน้ํา
 วิศวกรรมเกษตร
 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
 วิศวกรรมซอฟตแวร
 วิศวกรรมสิ่งทอ - เคมีสิ่งทอ
 วิศวกรรมพลาสติก
 วิศวกรรมโพลิเมอร
 วิศวกรรมปโตรเคมี

 วิศวกรรมการผลิต
 วิศวกรรมระบบราง
 วิศวกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
 วิศวกรรมสํารวจ
 วิศวกรรมอาหาร
 อื่นๆ......................................
.....................................................
2. คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร แ ละ  การออกแบบสื่อดิจติ อล
การออกแบบ
 ภูมิสถาปตยกรรม
1) เทคโนโลยีสถาปตยกรรม
 สถาปตยกรรมไทย
2) การจัดการงานกอสราง
 สถาปตยกรรมเพื่อการ
3) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย
4) เทคโนโลยีนิเทศศิลป
 อื่นๆ......................................
5) สถาปตยกรรมและการออกแบบ .....................................................
ชุมชนเมือง
6) สถาปตยกรรมภายใน
7) การจัดการทรัพยากรอาคาร

ระดับความตองการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
5
4
3
2

นอยที่สุด
1
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คณะ
(สาขาวิชาที่เปดสอนอยู)
3. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
2) เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
3) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

ระดับความตองการ
สาขาวิชาใหม
(แตละคณะ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
5
4
3
2
 เทคโนโลยีระบบควบคุม
อัตโนมัติ
 เทคโนโลยีการโฆษณาและ
สื่อผสม
 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
 การออกแบบสิ่งพิมพและ
บรรจุภัณฑ
 การจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน
 การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย
 เทคโนโลยีเครือขายและ
คอมพิวเตอร
 อื่นๆ................................

4. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ  สุขภาพและสปา
การทองเที่ยว
 การจัดประชุม และการจัด
1) การทองเที่ยว
นิทรรศการ
2) การโรงแรม
 การจัดการครัวและภัตตาคาร
 อาเซียนศึกษา (นานาชาติ))
 การทองเที่ยวโดยชุมชน
 ธุรกิจบริการ
 ธุรกิจนําเที่ยว
 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
 การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
 อื่นๆ……………………………..
5. คณะบริหารธุรกิจ
1) บัญชี
2 ) ก า ร จั ด ก า ร -ก า ร จั ด ก า ร
อุตสาหกรรม
3) การจัดการ-การจัดการทั่วไป
4) การตลาด
5) เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
6) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
7) บริหารธุรกิจระหวางประเทศ
8) ภาษาจีนธุรกิจ

 การบริหารองคกรและ
ทรัพยากรมนุษย
 การประกันภัยและการจัดการ
ความเสี่ยง
 การเงินและการธนาคาร
 การจัดการโลจิสติกส
 อื่นๆ .......................................
......................................................

นอยที่สุด
1
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ระดับความตองการ
สาขาวิชาใหม
(แตละคณะ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
5
4
3
2
6. คณะศิลปศาสตร
 คณิตศาสตรประยุกต
1) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ภาษาเกาหลี
2) ภาษาจีน
 ภาษาไทย
3) ภาษาญี่ปุน
 ภาษามลายู
 ภาษาพมา
 ชีววิทยา
 ฟสิกส
 วิทยาศาสตรประยุกต
 อื่นๆ .......................................
......................................................
คณะ
(สาขาวิชาที่เปดสอนอยู)

7. วิทยาลัยเพาะชาง
1) จิตรกรรม
2) ประติมากรรม
3) เครื่องปนดินเผา
4) จิตรกรรมไทย
5) ประติมากรรมไทย
6) หัตถศิลป
7) ศิลปหัตถกรรม
8) ออกแบบภายใน
9) ออกแบบผลิตภัณฑ
10) ออกแบบนิเทศศิลป
11) ศิลปการถายภาพ
12) ศิลปะภาพพิมพ
13) เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี

 สื่อผสม
 ประยุกตศลิ ปศึกษา
 การออกแบบเครื่องประดับ
 การออกแบบเครื่องแตงกาย
 อื่นๆ........................................
......................................................

นอยที่สุด
1

88
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
1. ทานคิดวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะเปนหนึ่งในสถานศึกษาที่ทานจะแนะนําใหนักเรีย น
นักศึกษา เลือกสอบเขาศึกษาตอหรือไม
 เลือก เพราะ........................................................................................................................
 ไมเลือก เพราะ........................................................................................................................
2. เหตุผลที่ครูแนะแนวใชแนะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรใหนักเรียนนักศึกษาศึกษา
ตอ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
 อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
 มีสาขาวิชาที่หลากหลายในการศึกษาตอ
 มีผูศึกษาอยูมหาวิทยาลัยนี้
 ใกลบานของนักเรียน
 ตามความประสงคของผูปกครอง
 อาจารยที่แผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา
 คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
 การแขงขันเขาศึกษาตอนอยกวามหาวิทยาลัยอื่น
 เพื่อประกอบอาชีพตอจากครอบครัว
 การเดินทาง/คมนาคมสะดวก
 อื่นๆ..........................................................................................................................................
3. ความคิ ด เห็ น อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ ความต อ งการเป ด สาขาวิ ช าใหม ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร (ระบุชื่อสาขาวิชา)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผูวิจัย
1. ชื่อ-สกุล

: ดร.อนันต เตียวตอย

2. ตําแหนงปจจุบัน

: ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3.หนวยงานที่สามารถ
ติดตอได

: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

4. วุฒิการศึกษา

: ปริญญาเอก
(ปร.ด.การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. ประสบการณงานวิจัย

:

-ไมมี-
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ประวัติผูวิจัย
1.ชื่อ -สกุล
2.ตําแหนงปจจุบัน
3.หนวยงานที่สามารถ
ติดตอได
4. วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นายสุรกิจ ปรางสร
อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
การศึกษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ประสบการณงานวิจัย
ป พ.ศ.
ชื่องาน
พ.ศ. 2550
- โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการรับชมราย การโทรทัศนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล
พ.ศ.2552
- คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตที่พึงประสงคสําหรับสถาน
ประกอบการดานสื่อสารมวลชน : กรณีศึกษาจากสถานประกอบการสถานีวิทยุ
โทรทัศน
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554

- การศึกษาคุณภาพสื่อประชาสัมพันธเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวตลาดบางหลวง
- การพัฒนาสื่อวีดิทัศนศิลปะการแสดงเพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
จ.สุพรรณบุรี กรณีศึกษาเพลงอีแซว
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ประวัติผูวิจัย
1. ชื่อ-สกุล

นายเมธังกร สุธีวร

2. ตําแหนงปจจุบัน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. หนวยงานที่สามารถติดตอได 93/414 ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4. วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. ประสบการณงานวิจัย
- ไมมี

