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Project name : The Trends of Selecting New Programs for Bachelor’s at 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin of High 
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Resercher name : Dr.Anan Tiewtoy Dr.Surakij Prangsorn  
and Mr.Matungkorn Suteeworn 

 This study covers about the trends of students selecting New Programs for 
Bachelor’s at Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The objectives of 
the study were 1) Needs of studying in New Programs for Bachelor’s; 2) Reasons for 
selecting Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The selected samples 
were high school students (Grade 12) and Vocational Certificate Students (Year 3).    
The samples were randomly selected by using the process of Proportional Stratified 
Random Sampling and used 400 samples. Guidance teachers used purposive 
sampling to select 176 students from the total samples. The statistics used were 
frequencies, percentage, mean, and standard deviation (S.D.) by using computer program. 
 The results explained that students are interested in studying in the New 
Programs was in high level. However, if considering in separated course, the courses 
with highest level of needs were Poh-chang Academy of Arts, Faculty of Engineering, 
Faculty of Business Administration, and Faculty of Architecture and Design. If 
considering in subjects, the subjects with highest level of needs were Petrochemical 
Engineering, Digital Design and Accessories Design. The reasons that students would 
like to select Rajamangala University of Technology Rattanakosin were available 
courses provided, quality of teachers, guidance teachers suggested, to continue 
family business, and easy to travel, respectively.  
 For the guidance teachers, the demand of opening New Programs is in high 
level. When considering in courses, the courses with highest level of demands were 
Faculty of Engineering, Poh-changAcademy of Arts, Faculty of Industry and 
Technology, Faculty of Hotel Industry and Tourism, and Faculty of Architecture and 
Design. When considering in subjects, the subjects with highest level of demand were 
Industrial Engineering, Advertising and Multimedia Technology, Accessories Design, 
and Costume Design. The reasons that guidance teachers suggested their students to 
study at Rajamangala University of Technology Rattanakosin were need from parents, 
university’s reputation, variety of faculties available, location, and cost which is lower 
than others universities, respectively.                         
Keywords : trends, demand of furthering education, new programes 
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44 



ช 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี  หนา 
4-15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา

ใหมโดยภาพรวม 
46 

4-16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา
ใหมของคณะวิศวกรรมศาสตร 

46 

4-17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา
ใหมของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

47 

4-18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา
ใหมของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   

48 

4-19 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา
ใหมของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว    

49 

4-20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา
ใหมของคณะบริหารธุรกิจ     

49 

4-21 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา
ใหมของคณะศิลปศาสตร      

50 

4-22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา
ใหมของวิทยาลัยเพาะชาง   

51 

4-23 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการแนะนํา
สถานศึกษาใหนักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ 

51 

4-24 จํานวนจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีครูแนะแนวใช
แนะนํานักเรียนใหเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

52 

4-25 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการเปด
สาขาวิชาใหม       

53 

4-26 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นอ่ืนๆ 
เก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 

53 

4-27 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชา
ใหมโดยภาพรวม 

54 

4-28 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะวิศวกรรมศาสตร  

55 

4-29 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  

56 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  หนา 
4-30 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     

56 

4-31 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว     

57 

4-32 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะบริหารธุรกิจ      

58 

4-33 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว
ในคณะศิลปศาสตร       

59 

4-34 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.๖) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว
ในวิทยาลัยเพาะชาง    

60 

4-35 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการแนะนํา
สถานศึกษาใหนักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ 

61 

4-36 จํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีใชแนะนํานักเรียนใหเลือก
ศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

62 

4-37 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการเปด
สาขาวิชาใหม 

63 

4-38 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นอ่ืนๆ 
เก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 

64 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี  หนา 
1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 6 
3-1 แสดงข้ันตอนการสรางแบบสอบถามงานวิจัย 30 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในการสรางทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถนั้นทรัพยากรมนุษยของประเทศตอง
ไดรับการพัฒนาในดานการศึกษาและเขาถึงการศึกษาอยางท่ัวถึง  จึงจะทําใหประเทศมีทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศ  ซ่ึงการศึกษา นับวาเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุด
ประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษา
เปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตลอดจนชวยวางรากฐานพัฒนาการของ
ชีวิตตั้งแตแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตางๆ ท่ีจะดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพไดอยางมีความสุข เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศได
อยางยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2547) 
 สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันท่ีทําหนาท่ีจัดการศึกษาในระดับสูงท่ีสังคมมอบหมายใหทํา
หนาท่ีพัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปญญาและความคิดเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ มุง
สรางสรรคกําลังคนในดานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเพ่ือพัฒนาประเทศและมุงพัฒนาคนใหเปนผูท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรูความเขาใจ ซ่ึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงเปนเหมือนแหลงความรูท่ี
เสริมสรางความกาวหนาเพ่ือใหเปนปจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีจุดมุงหมายในการ
พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเปนการแสวงหาความเปนจริงทางวิชาการ บุคคลท่ีมีความ
ตองการท่ีจะศึกษาตอก็สามารถท่ีจะเพ่ิมพูนและยกระดับมาตรฐานการทํางานของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน สอดคลองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) ไดสรุปไววา ในการจัด
การศึกษาท่ีจะใหประสบผลสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดตั้งเอาไว ข้ึนอยูกับองคประกอบ
หลายประการ เชน ความพรอม แรงจูงใจการเสริมแรง การจําและการลืม แตองคประกอบท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งคือ แรงจูงใจ ซ่ึงนักการศึกษาสวนมากยอมรับวา แรงจูงใจมีอิทธิพลมากตอการจัด
การศึกษา เพราะการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะตัดสินใจเขาศึกษาหรือไมนั้นข้ึนอยูกับวามีแรงจูงใจมาก
นอยขนาดไหน  ถามีแรงจูงใจมากอาจจะตัดสินใจเขาศึกษาตอทันทีทันใด 
 ในปจจุบันและอนาคต ประเทศไทยมีความจําเปนและตองการท่ีจะได “บัณฑิตพันธุใหม” ท่ี
จะเปนกําลังสําคัญของประเทศ เปนมันสมองใหกับประเทศในการแกปญหาสําคัญๆ ท่ียังรอการแกไข 
และเปนปจจัยท่ีจะเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศเพ่ือนบาน ดังนั้น
บัณฑิตในยุคใหมจะตองมีคุณลักษณะท่ีแตกตางจากอดีตท่ีผานมา ไดแก 1) ความสามารถในการคิด
เร็ว ทําเร็ว คิดได ทําได คิดถูก ทําถูก การมีพลังทางความคิดนั่น คือ การมีหลักคิดทางวิชาการท่ี
เพียงพอตอการดําเนินงานในยุคท่ีจําเปนตองใชฐานทางความรูในการคิดและตัดสินใจ (Knowledge-
based Economy) เนื่องจากโจทยท่ีนักศึกษาจะตองเผชิญในอนาคต จะเปนโจทยใหมท่ีไมเคยพบมา
กอน นอกจากนี้โจทยแตละโจทยจะเปนโจทยท่ียาก และเปนโจทยท่ีมีตัวแปรซับซอน นอกจากนี้ยัง
ตองมีพลังแหงความคิดสรางสรรค เพ่ือแสวงหาลูทางใหมท่ีดีกวา เพ่ือพัฒนาใหเกิดความกาวหนามาก
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ยิ่งข้ึน 2) ความสามารถในการจัดการกับภาวะอารมณ ท่ีพรอมจะเผชิญกับความเครียดอันเนื่องมาจาก
การเผชิญกับความเรงรีบของเวลาการทํางานกับบุคคลท่ีหลากหลายและสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคต 3) ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา บริหารจัดการชีวิตของตนเอง เนื่องจาก
ยุคนี้ และยุคหนาเปนยุคแหงการแขงขันอยางรุนแรง เวลาในการทํางานจะเพ่ิมมากข้ึนกวาอดีตมาก
การมีเวลาสําหรับตนเอง สําหรับครอบครัว เปนทักษะท่ีคนรุนใหมจําเปนตองเรียนรู เพ่ือสรางความ
สมดุลใหแกตนเอง 4) การมีพลังของหลักคิดเชิงคุณธรรมท่ีจําเปน วัคซีนปองกันชีวิตของบัณฑิตไมให
กาวลวงไปสูเสนทางแหงอบายมุข ซ่ึงมีอยูรอบตัวของนักศึกษา หรือการมีหลักคิดท่ีดีและถูกตอง
ทามกลางความสับสนทางดานจริยธรรม (Double Standard) ท่ีบัณฑิตจะตองเผชิญในอนาคต       
5) การมีพลังไตรลักษณแหงความสําเร็จในตนเอง ไดแก ความมุงม่ัน พากเพียร พยายามท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จในสิ่งท่ีตนเองมุงมาดปรารถนาบนแนวคิดของการพ่ึงพาตนเอง 6) การมีทัศนคติในเรื่อง
ของคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน เพราะบัณฑิตในยุคใหมตองเขาไปสู “วัฒนธรรมคุณภาพ” มากข้ึน 
การเรียนรูเรื่องคุณภาพจึงเปนความจําเปนสําหรับบัณฑิตท่ีจะตองเรียนรู และ7)การมีทัศนคติแหง
ความไมประมาทในชีวิต บนฐานความคิดชีวิตพอเพียง ตลอดจนรูจักสรางโอกาสและทางเลือกใหแก
ตนเอง ภายใตบริบทของยุคแหงความไมแนนอน และการคาดการณยากสําหรับเรื่องอนาคต  
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2540) 
 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีฐานะเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 4 พ้ืนท่ี ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนท่ีเพาะชาง 
 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. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว จัดการเรียน 2 สาขาวิชาคือ  
 4.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
   4.2 สาขาวิชาการทองเท่ียว   
 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 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  
  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 
 ขอมูลการศึกษาเก่ียวกับการเรียนตอและระบบตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยเปน
ความจําเปนคอนขางมากสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และผูปกครองนักเรียนใน
การตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา แมวานักเรียนจะไดรับทราบขอมูลการศึกษาตอเปน
เบื้องตนมาแลวจากการศึกษาในชั้นเรียนโดยผานกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนในสวนท่ีเปนกิจกรรมการ
แนะแนวการศึกษาตอรวมท้ังการศึกษาดวยตนเอง ในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัย แตความลุม
ลึกของขอมูลการศึกษาตอในแหลงขอมูลสมัยใหมนั้นมีความจําเปนอยางมาก ซ่ึงจะเห็นไดวา
สถาบันการศึกษาทุกแหงไดมีวิธีการท่ีแตกตางกันออกไปเพ่ือเปนการประชาสัมพันธหรือเผยแพร
ชื่อเสียงใหกวางขวางมากข้ึน ซ่ึงในปจจุบันปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนมีหลายปจจัยท้ังท่ีเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 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 ข้ึ น  ท้ั ง ใ น ส ว น ข อ ง ก า ร เ ป ด ส า ข า วิ ช า ท่ี ต ล า ด 
รองรัย การสอนภาคพิเศษ การสอนภาคนานาชาติ เปนตน  
 ในปจจุบันมีหลักสูตรใหมเกิดข้ึนจํานวนมาก  จากการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในดาน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทําใหคนในสังคมตองการเพ่ิมความรูความสามารถใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง จึงหันมาสนใจศึกษาตอในหลักสูตรท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั้น 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของคนในสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จึงได
จัดทําแผนเพ่ือเปดหลักสูตรและสาขาวิชาใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 25 มิถุนายน 2556  
ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตลอดเวลา 
 ดังนั้น เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการศึกษาแนวโนมความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา    
เพ่ือนําผลการวิจัยมาสนับสนุนการเปดหลักสูตรดังกลาว และนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและตลาดแรงงานในปจจุบัน 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร (ปวช. ชั้นปท่ี 3) และครูแนะแนว 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาเหตุผลในการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
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1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.3.1 ทราบถึงความตองการศึกษาตอ ในสาขาวิชาท่ีจะเปดใหม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร และนําผลการวิจัยไปสนับสนุนการเปดสอนวิชาดังกลาว 
 13.2 นําผลการวิจัยไปเปนปจจัยในการสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาแนวโนมความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร (ปวช. ชั้นปท่ี 3) และครูแนะแนวในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ    
 
1.5 ขอจํากัดงานวิจัย 
 การศึกษาแนวโนมความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีขอจํากัดงานวิจัย ดังนี้ 
 1.5.1 จํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมามีจํานวนนอย เนื่องจากในชวงดังกลาวเปนชวง
ปดภาคการศึกษา ทําใหไดแบบสอบถามไมเปนไปตามท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยัง
กลุมตัวอยางเปนจํานวน 3 ครั้ง ดวยกัน 
 1.5.2 สาขาวิชาท่ีเปนความตองการของกลุมตัวอยางอาจไมเปนไปตามความตองการของ
คณะ/วิทยาลัย ซ่ึงขอมูลท่ีไดเปนเพียงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเทานั้น ท้ังนี้อาจเปนเพราะใน
เครื่องมือการวิจัยอาจไมครอบคลุมจํานวนสาขาวิชา จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความเขาใจเรื่องสาขาวิชา
คลาดเคลื่อนไปบาง จึงทําใหผลงานวิจัยอาจไมตรงกับของคณะ/วิทยาลัย ท้ังนี้ผูวิจัยไดสงเครื่องมือ
วิจัยดังกลาวไปใหคณะ/วิทยาลัยไดตรวจสอบเบื้องตนแลวกอนทําการสงแบบสอบถามใหกับกลุม
ตัวอยาง 
  
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.6.1 ความตองการศึกษาตอ หมายถึง ความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาท่ี
จะเปดใหม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
 1.6.2 ครูแนะแนว หมายถึง ครูแนะแนวในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี       
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี      
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี  จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
 1.6.3 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร (ปวช. ชั้นปท่ี 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 ท่ีคาดวาจะมีการจัดหลักสูตรการ
การเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร  
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
3. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
4. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว  
5. คณะบริหารธุรกิจ                       
6. คณะศิลปศาสตร   
7. วิทยาลัยเพาะชาง 
 

ความตองการศกึษาตอ 
 ความตองการทางการศึกษา เปนสิ่งที่สามารถวัดได
ประเมินไดและตั้งอยูบนพื้นฐานของการวินิจฉัยดวยคานิยม
ของคน ที่สําคัญ คือ ความตองการดังกลาวยังแสดงใหเห็น
วาผูเรียนรูสึกและคิดอยางไรในสถานการณที่ตัวเองยังขาด
อยู  และควรจะแสวงหามาซึ่ ง ค ว าม รู  ทั กษะห รือ 
ประสบการณจนถึงจุดที่พอใจหรือพอจะนําไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนจนเกิดผลลัพธใกลเคียงกับที่ตนไดคาดหวังไว   

ปจจยัสวนบคุคล 
- เพศ 

- อายุ 

- สายวชิา 

- รายไดของผูปกครอง 

- ผลการเรียนเฉลี่ย 
 

แนวโนมความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคลรัตนโกสินทร 



 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง แนวโนมความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา     
ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 
 

2.1 ทฤษฎเีก่ียวกับความตองการทางการศึกษา 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการลงทุนทางการศึกษา 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจทางการศึกษา 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตอ 
2.5 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการทางการศึกษา 
 มีผูใหความหมายของความตองการ และความตองการทางการศึกษาไวหลายทาน ดังนี้ 

อนุรักษ ปญญานุวัฒน (2543) ใหความเห็นวาความตองการทางการศึกษาเปนสิ่งท่ีสามารถ
วัดไดประเมินไดและตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการวินิจฉัยดวยคานิยมของคนท่ีสําคัญคือ ความตองการ
ดังกลาวยังแสดงใหเห็นวาผูเรียนรูสึกและคิดอยางไรในสถานการณท่ีตัวเองยังขาดอยู และควรจะ
แสวงหามาซ่ึงความรูทักษะหรือประสบการณจนถึงจุดท่ีพอใจหรือพอจะนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนจนเกิดผลลัพธใกลเคียงกับท่ีตนไดคาดหวังไวความตองการทางการศึกษาจะตองสามารถ
เรียนรูไดดวยวิธีการอันหลากหลายท้ังในบริบทของการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียนหรือ
การศึกษาอยางไมเปนทางการ 

เกียรติชัย พงษพาณิชย (2552) ไดกลาวถึงความตองการทางการศึกษาของปจเจกชนโดย
พิจารณาวาการศึกษาเปนการพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพของคนใน
ประเทศซ่ึงควรเปนไปอยางตอเนื่องเพราะกอใหเกิดการพัฒนาท้ังกําลังคนและนําความเจริญมาสู
ประเทศในท่ีสุด 

ณัฐกาญจน อางทองและคณะ (2544) กลาวถึงความหมายของความตองการทางการศึกษา
และความตองการดานการศึกษาของปจเจกชนตามแนวคิดของโนลส และคูมส ดังนี้ 
 บุญพุม เสนารักษ (2531) ไดอธิบายเก่ียวกับอุปสงคสําหรับการบริการการศึกษา (Demand 
for Education Service) ของบุคคลวามีลักษณะแตกตางจากอุปสงคสําหรับสินคาท่ัวๆ ไป ดวย
เหตุผล ดังนี้ 
 1. การศึกษาเปนสินคาพิเศษท่ีไมเพียงแตสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค หากยังเปนการ
ลงทุนเพ่ือผลตอบแทนไมทางใดก็ทางหนึ่งอีกดวยในอนาคต 
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 2. แมการศึกษาจะเปนสินคาบริโภค (Consumer Good) ชนิดหนึ่ง แตสินคาดังกลาวจะ
แตกตางจากสินคาชนิดอ่ืนๆ คือ เม่ือบริโภคแลวจะไมหมดสิ้นไป ตรงกันขามกลับยิ่งทําใหสินคา
ทางการศึกษามีมากข้ึน เวนแตผูบริโภคจะวิปริตหรือผิดวิสัยจากบุคคลธรรมดาสามัญเทานั้น 
 3. การศึกษาเปนสินคาพิเศษท่ีไมอาจนับเปนปริมาณไดแนนอนเหมือนสินคาชนิดอ่ืน  
เนื่องจากสินคาทางการศึกษาประกอบดวยสวนตางๆ จํานวนมาก เชน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 
ยอมประกอบดวยครู อาจารย นักเรียน นิสิต นักศึกษา อุปกรณการเรียน การสอน และอ่ืนๆ อยางไร
ก็ตาม  เราอาจนับปริมาณสินคาทางการศึกษาออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน จํานวนนักศึกษา 
จํานวนผูลงทะเบียนเรียน จํานวนท่ีนั่งเรียน จํานวนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เปนตน 
 4. ในการบริโภคสินคาท่ัวไปผูบริโภคจะตัดสินใจและวินิจฉัยปญหาตางๆ เอง แตสําหรับ
สินคาทางการศึกษา ผูบริโภคสวนใหญ คือ นักเรียน ไมคอยมีอิสระในการตัดสินใจและวินิจฉัยปญหา
ตางๆ มากนัก โดยเฉพาะในเรื่องการเลือกสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาท่ีจะเรียนบิดามารดา  
ผูปกครอง หรือผูท่ีเก่ียวของมักจะทําหนาท่ีแทนเปนสวนใหญ ขอมูลนี้จะปรากฏชัดเจน เม่ือผูเรียนอยู
ในระดับตนๆ โดยเฉพาะระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 5. ตามปกติอุปสงคสําหรับสินคาและบริการท่ัวๆ ไปของบุคคลมักจะเกิดข้ึนจากแรงผลักดัน
ภายในของเขาเอง และไดรับสินคามาบริโภคแลว อุปสงคนั้นจะหมดสิ้นไป 
 โนลส (Knowles, 1980) กลาวถึงความตองการทางการศึกษาวาคือบางสิ่งบางอยางท่ี
บุคลากรจะไดเรียนรูซ่ึงเปนผลดีตอตนเององคกรและสังคมและเปนชองวางระหวางระดับความรู
ความสามารถของบุคคลแตละคนในปจจุบันกับระดับความสามารถท่ีสูงกวาของบุคคลองคกรหรือ
สังคมคาดไววาจะตองมี 

คูมส (Phillip H. Coombs, 1974) กลาวถึงความตองการดานการศึกษาของปจเจกชนไว 
โดยแบงประเภทไวดังนี้ 

1. ความตองการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเรื่องท่ัวๆไปเชนการอานออกเขียนไดคิดเลขเปนมี
ความเขาใจอยางงายในดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเปนตน 

2. ความตองการในการศึกษาเพ่ือยกระดับความเปนอยูของครอบครัวใหดีข้ึนเชน ความรู
พ้ืนฐานทักษะและทัศนคติพ้ืนฐานท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึนอาทิ วิชาสุขอนามัย
โภชนาการการเลี้ยงและดูแลเด็กการวางแผนครอบครัว เปนตน 

3. ความตองการในการศึกษาเพ่ือยกระดับความเปนอยูของชุมชนเชนความรูดานสถาบันการ
ปกครองทองถ่ินและประเทศโครงการพัฒนาชุมชนการดําเนินงานของสหกรณเปนตน 

4. ความตองการในการศึกษาเพ่ือประกอบหรือพัฒนาอาชีพเชนความรูทักษะเฉพาะ ซ่ึง
เก่ียวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเปนประโยชนในการดํารงชีวิต 

ดังนั้นความตองการทางการศึกษาจึงเปนสิ่งท่ีบุคคลแสวงหาเพ่ือตอบสนองความตองการของ
แตละบุคคลซ่ึงเริ่มตนจากข้ันพ้ืนฐานในเรื่องท่ัวๆไปและพัฒนาสูงข้ึนอยางตอเนื่องโดยมีเปาประสงค
จนถึงจุดท่ีพอใจหรือพอจะนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนจนเกิดผลลัพธใกลเคียงกับท่ีตนได
คาดหวังไวซ่ึงหากประเทศมีทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีความตองการทางการศึกษาและตื่นตัวทางการศึกษา
จํานวนมากจะสงผลดีตอการพัฒนาท้ังตอตนเองสังคมชุมชนและประเทศชาติในท่ีสุด 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา 
อภิชัย พันธเสน  (2544) กลาววา การศึกษาจะเปนเครื่องมือสําคัญในการเพ่ิมพูนความรู 

เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและรายได อีกท้ังเพ่ิมพูนทุนมนุษยใหสูงข้ึน สําหรับผู ท่ีไดรับ
การศึกษาก็จะเปนหนทางในการเพ่ิมรายไดใหตนเอง ดังนั้น การศึกษาจึงเปนการลงทุนรวมระหวาง
บิดามารดาหรือผูปกครองกับตัวนักเรียน 

ธํารงค  อุดมไพจิตรกุล  (2543) กลาววา การลงทุนทางการศึกษานั้นไมเปนการกระทําซํ้า
ทางวิชาการหรือกระทําซํ้าทางความรู แตการลงทุนทางการศึกษาจะตองสรางทุนปญญา การลงทุน
ทางการศึกษาจะนําภูมิปญญาเดิมมาผสมกับองคความรูสากล อีกท้ังเปนการบูรณาการความรู  
คุณลักษณะของผูท่ีไดรับประโยชนจากการลงทุนทางการศึกษา คือ  
               1. มีความสามารถในการเรียนรู 
 2. มีความสามารถในการริเริ่มและจัดกระบวนการเรียนรู 
 3. มีความสามารถในการสรางเครือขายการเรียนรู 
 4. มีความสามารถทางจิต 

บุญคง  หันจางสิทธิ์  (2540) กลาววา การศึกษาทําใหผูเรียนมีความสามารถเกิดทักษะ สงผล
ใหประสิทธิภาพการผลิตและรายไดจากการทํางานเพ่ิมสูงข้ึน ถือเปนความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีทุน
มนุษย แตการลงทุนทางการศึกษาตองมีคาใชจายเกิดข้ึน คาใชจายในการศึกษาถือเปนการลงทุน 
เพราะคาใชจายนี้จะทําใหผูท่ีรับการศึกษาไดรับผลตอบแทนในอนาคต 

บุญพุม  เสนารักษ  (2531) ไดกลาวถึงแนวคิดในการลงทุนทางการศึกษาวาปริมาณ
การศึกษาแตละสาขาท่ีประชาชนตองการเขารับบริการในชวงเวลาและสถานท่ีหนึ่งๆจะมากหรือนอย
ยอมข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ 

 1. ระดับรายได ปริมาณการศึกษาแตละสาขาท่ีประชาชนตองการซ้ือหรือเขารับบริการ
ในชวงเวลาและสถานท่ีหนึ่งๆ ยอมข้ึนอยูกับรายไดของเขาโดยตรง ถาประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน เขาก็
จะสามารถสงบุตรหลาน รวมท้ังตัวเขาเองเขารับการศึกษาไดมากข้ึน 

 2. อัตราคาเลาเรียน เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการกําหนดอุปสงคสําหรับการศึกษา
ของประชาชน เชนเดียวกับระดับรายได ในชวงเวลาและสถานท่ีหนึ่งๆ ถาอัตราคาเลาเรียนสูงข้ึน  ไม
วาจะเปนการศึกษาสาขาใดก็ตาม ขณะท่ีปจจัยอยางอ่ืนคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงชามาก อุปสงคสําหรับ
การศึกษาสาขานั้นก็จะลดลง แตถาหากอัตราคาเลาเรียนถูกลง อุปสงคก็จะมากข้ึน 

 3. ราคาสินคาท่ีเก่ียวของ การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาท่ีเก่ียวของมีผลทําใหอุปสงคทาง
การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปดวย เชน หากคาหนังสือเรียนคาอุปกรณการศึกษามีราคาแพงข้ึน  อัตราคา
เลาเรียนก็มักจะสูงข้ึนตาม ทําใหอุปสงคทางการศึกษาลดลง 

 4. จํานวนประชากร หากประชากรเพ่ิมข้ึน อาจจะทําใหอุปสงคทางการศึกษาเพ่ิมมาก
ข้ึน 

 5. รสนิยมหรือทัศนคติของประชาชน การเปลี่ยนแปลงในรสนิยมหรือทัศนคติของ
ประชาชนเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคสําหรับการศึกษา ตามปกติรสนิยมหรือทัศนคติ
ประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปเม่ือวัยเปลี่ยน ฤดูกาลเปลี่ยน สถานภาพเปลี่ยน  และเม่ือไดพบเห็นหรือ
ทราบขอเท็จจริงตางๆ ดวยตนเอง 
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 6.  กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเศรษฐกิจ 
 7. ปจจัยอ่ืนๆ เชน ยศถาบรรดาศักดิ์ และรายไดหรือผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับใน

อนาคต  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาของรัฐ การออกกฎหมายกําหนดการศึกษาภาคบังคับ   
ความเชื่อของสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การจัดสรางหรือจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ขนสงและคมนาคม ระยะเวลาและความยากงายในการเรียน ฯลฯ 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการศึกษา 

การตัดสินใจคือการตกลงใจวาจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนการ
ยอมรับทัศนคติหนึ่งทัศนคติใดโดยคาดหวังวาจะใหผลลัพธในดานท่ีดีซ่ึงโดยปกติคนเราตองตัดสินใจ
อยูตลออดเวลาและมักจะมีผลตอชีวิตประจําวันและตอปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจยอมข้ึนอยูกับปรัชญาชีวิตของแตละบุคคลความสัมพันธระหวางบุคคลกับผูอ่ืน
นอกจากนี้อาจมีปจจัยอ่ืนๆท่ีเปนสวนประกอบตอการตัดสินใจของบุคคลดวยเชนประสบการณความ
เด็ดเดี่ยวความลําเอียงทัศนคติตอความสําเร็จและความลมเหลวระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได
สถานภาพทางเศรษฐกิจเปนตน 

สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอไดมีการศึกษาและยึดกรอบแนวความคิดจาก
นักวิชาการหลายทานพบวามีปจจัยตางๆท่ีมีสวนเก่ียวของในการตัดสินใจศึกษาตอ 

ใจแกว แถมเงิน (2549) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอปริญญาโทหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี 3 ปจจัยไดแกปจจัยท่ี 1 
สภาพแวดลอมดานสถาบันไดแกสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการของผูเรียนการจัดการศึกษา
หลักสูตรมีมาตรฐานคุณภาพของอาจารยท่ีมีประสบการณการสอนสูงอุปกรณการเรียนทันสมัย
สถานท่ีอาคารเรียนสะอาดและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยปจจัยท่ี 2 สภาพแวดลอมทางสังคม 
ไดแกตองการความกาวหนาในหนาท่ีการงานตองการเพ่ิมวุฒิการศึกษาอีกท้ังเปนสาขาท่ีตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและปจจัยท่ี 3 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจไดแกความพรอมดานเศรษฐกิจ
การเงินของผูเรียนคาใชจายและคาธรรมเนียมการศึกษาเปนตน  ดังนั้นจากงานวิจัยของนักวิชาการ
ตางๆขางตนจะพบวาปจจัยในการเลือกศึกษาตอจึงข้ึนอยูกับหลายองคประกอบไมวาจะเปนในดาน
ค า ใชจ ายในการ ศึกษาตอความกาวหนา ในอาชีพค านิยมของสั งคมความมีชื่ อ เสียงของ
สถาบันการศึกษาอุปกรณการเรียนการสอนหรือแมกระท่ังจากการชักชวนของบุคคลตางๆฯลฯท้ังนี้
ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของแตละบุคคลซ่ึงมีภูมิหลังในดานตางๆและใหความสําคัญในแตละปจจัยท่ี
แตกตางกันออกไป 

ในขณะท่ี ปริญญา ญาณโภชน (2545) พบวา เหตุผลท่ีตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญา
โทนักศึกษาสวนใหญตองการมีความรูดานวิชาการใหมๆเพ่ิมข้ึนรองลงมาคือตรงกับความสามารถและ
ความถนัดตองการความกาวหนาในอนาคตคานิยมของสังคมและอิทธิพลจากการชักจูงของบุคคล
ตามลําดับ 

สวนรังสรรค ธนะพรพันธ กลาววาฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเปนปจจัยหลักในการ
ตัดสินใจท่ีจะศึกษาตอในระดับตางๆนอกจากนี้ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดสภาพแวดลอมทางการ
ศึกษาภายในครอบครัวอีกดวย 
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เจือจันทร จงสถิตอยู (2525) กลาววา การตัดสินใจในการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ 
1. สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน 
2. ทุนทรัพยท่ีใชในการศึกษามากหรือนอยกวากัน 
3. คุณภาพของการจัดการศึกษาท่ีแตกตางกัน 
4. ภูมิลําเนาของสถานศึกษาท่ีอยูในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค 
5. ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษาท่ีแตกตางกัน 
ซ่ึงปจจัยท่ี 5 ประการ ดังกลาวเปนผลทําใหบุคคลมีแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตางกัน 
จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ (2544) กลาววา การตัดสินใจเปนการกระทําอยางรอบคอบใน

เลือกจากทรัพยากรท่ีมีอยู โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว จากความหมายของการ
ตัดสินใจมีแนวคิด 3 ประการท่ีสําคัญบรรจุไว คือ 
 1. การตัดสินใจรวมถึงการเลือก ถาหากมีสิ่งเลือกเพียงสิ่งเดียว การตัดสินใจยอมเปนไปไมได 
 2. การตัดสินใจเปนกระบวนการดานความคิดท้ังจะตองมีความละเอียดสุขุมรอบคอบ เพราะ
อารมณและองคประกอบของจิตใตสํานึกมีอิทธิพลตอกระบวนการความคิดนั้น 
 3. การตัดสินใจเปนเรื่องของการกระทําท่ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหไดผลลัพธและความสําเร็จท่ี
ตองการและหวังไว 
  
2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาตอ 

2.4.1 แนวคิดเก่ียวกับการแนะแนวกับการตัดสินใจศึกษาตอ 
 กระบวนการแนะแนวซ่ึงเปนกระบวนการท่ีจะชวยใหนักเรียนรูชองทางท่ีจะใช
ความสามารถของตนท่ีมีอยูใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคมใหมากท่ีสุดรูจักเลือกหรือตัดสินใจสิ่ง
ตางๆอยางฉลาดมีเหตุผลและถูกตองงานแนะแนวมีบทบาทท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงเปด
โอกาสใหเลือกวิชาเรียนเพ่ือชวยเหลือนักเรียนในดานการศึกษาเลาเรียนเชนการเลือกโครงการเรียนให
มีประสิทธิภาพการปรับปรุงบุคลิกภาพเพ่ือใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมใหมีความรูจักผูกพันกับ
ทองถ่ินของตนตลอดจนสามารถเลือกอาชีพและวิถีการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข (มะเดื่อ เสมา, 
2544) ดังนั้นแนวทางการเลือกอาชีพกับแผนการเรียนจึงเปนเรื่องท่ีสอดคลองกันเม่ือนักเรียนมีความ
ตั้งใจท่ีจะประกอบอาชีพใดแลวนักเรียนก็มักจะคิดวาอาชีพนั้นตองการความถนัดทางใดเพ่ือท่ีจะให
เปนไปไดนักเรียนก็จะตองเลือกเรียนสาขาวิชาท่ีตรงกับอาชีพนั้นๆและพยายามเขาเรียนในโรงเรียนท่ี
ดีการแนะแนวโดยมีผูทําการแนะแนวก็คืออาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยแนะแนวซ่ึงมีบทบาทสําคัญ
ในการชี้แนะแนวทางในกระบวนการตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอใหกับนักศึกษาเพ่ือชวยใหนักเรียน
ไดรูแนวทางท่ีจะใชความสามารถของตนท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมรูจักเลือกตัดสินใจ
ในสิ่งตางๆไดอยางฉลาดถูกตองและมีเหตุผลเชนการชวยแนะแนวในการเลือกวิชาเรียนสถานท่ีเรียน
การชวยแกปญหาตางๆการคบเพ่ือนและการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง (ปยรัตน รื่นภาคพจน 2538) 
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2.4.2 แนวคิดดานปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 
 มีผูใหความหมายของการตัดสินใจไวหลายทาน ดังนี้ 
 สมทรัพย อติชาติบุตร (2541) การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
จากหลายๆ ทางเลือก กอนท่ีจะนําทางเลือกนั้นไปปฏิบัติโดยใชหลักเหตุผลจากทางเลือกหรือขอมูล
ท้ังหมดท่ีมีอยูเพ่ือใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ 
 การตัดสินใจคือการตกลงใจวาจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปน
การยอมรับทัศนคติหนึ่งทัศนคติใดโดยคาดหวังวาจะใหผลลัพธในดานท่ีดีซ่ึงโดยปกติคนเราตอง
ตัดสินใจอยูตลออดเวลาและมักจะมีผลตอชีวิตประจําวันและตอปฏิสัมพันธระหวางบุคคลโดยปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจยอมข้ึนอยูกับปรัชญาชีวิตของแตละบุคคลความสัมพันธระหวางบุคคลกับ
ผูอ่ืน นอกจากนี้อาจมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเปนสวนประกอบตอการตัดสินใจของบุคคลดวยเชนประสบการณ
ความเด็ดเดี่ยวความลําเอียงทัศนคติตอความสําเร็จและความลมเหลวระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได
สถานภาพทางเศรษฐกิจเปนตน สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอไดมีการศึกษาและยึด
กรอบแนวความคิดจากนักวิชาการหลายทานพบวามีปจจัยตางๆท่ีมีสวนเก่ียวของในการตัดสินใจ
ศึกษาตอเชน รังสรรค ธนะพรพันธ กลาววาฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเปนปจจัยหลักในการ
ตัดสินใจท่ีจะศึกษาตอในระดับตางๆนอกจากนี้ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดสภาพแวดลอมทางการ
ศึกษาภายในครอบครัวอีกดวย สวนปริญญา ญาณโภชน (2545) พบวาเหตุผลท่ีตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโทนักศึกษาสวนใหญตองการมีความรูดานวิชาการใหมๆ เพ่ิมข้ึนรองลงมาคือตรงกับ
ความสามารถและความถนัดตองการความกาวหนาในอนาคตคานิยมของสังคมและอิทธิพลจากการ
ชักจูงของบุคคลตามลําดับในขณะท่ี ใจแกว แถมเงิน (2549) พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอ
ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี 3 ปจจัย
ไดแกปจจัยท่ี 1 สภาพแวดลอมดานสถาบันไดแกสาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการของผูเรียน
การจัดการศึกษาหลักสูตรมีมาตรฐานคุณภาพของอาจารยท่ีมีประสบการณการสอนสูงอุปกรณการ
เรียนทันสมัยสถานท่ีอาคาร เรียนสะอาดและความมีชื่ อ เสี ยงของมหาวิทยาลั ยปจจัย ท่ี                    
2 สภาพแวดลอมทางสังคม ไดแกตองการความกาวหนาในหนาท่ีการงานตองการเพ่ิมวุฒิการศึกษาอีก
ท้ังเปนสาขาท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและปจจัยท่ี 3 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ไดแกความพรอมดานเศรษฐกิจการเงินของผูเรียนคาใชจายและคาธรรมเนียมการศึกษา เปนตน 
 องคประกอบของหลักการในการตัดสินใจ 
 Gelatt (1989) ไดอธิบายหลักการในการตัดสินใจวาประกอบดวยเจตคติ 2 ประการ 
และปจจัยในการตัดสินใจ 4 ประการ ดังนี้ 
 เจตคติ 2 ประการ คือ 
 1. การยอมรับวาอดีต ปจจุบัน และอนาคตนั้นมีความไมแนนอน 
 2. การมองในแงบวกเก่ียวกับความไมแนนอนเหลานั้น 
 ปจจัยในการตัดสินใจ 4 ประการ คือ 
 1. สิ่งท่ีบุคคลตองการ 
 2. สิ่งท่ีบุคคลรู 
 3. สิ่งท่ีบุคคลเชื่อ 
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 4. สิ่งท่ีบุคคลทํา 
 และไดนําองคประกอบท่ีกลาวขางตนมาสรางเปน 4 หลักการในการตัดสินใจท่ีมี
ความยืดหยุนและสมดุล ดังนี้ 
 หลกัการท่ี 1 : การเพงประเด็นและการยืดหยุนในการตั้งเปาหมาย 
 การเพงประเด็นและการยืดหยุนในการตั้งเปาหมาย หมายถึง การท่ีบุคคล
ตั้งเปาหมายท่ีชัดเจนและหม่ันตรวจสอบความเหมาะสมของเปาหมายท่ีตั้งไว โดยพิจารณาจากความรู 
ความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพของตนเอง และเปดโอกาสใหตนเองเรียนรูเปาหมายอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีตั้งไว รวมถึงมีการวางแผนเพ่ือใหตนเองบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวดวย 
 ขอดีของการมีเปาหมายท่ีชัดเจน คือ จะทําใหบุคคลเพงประเด็นไปท่ีเปาหมาย โดย
จะไมเขวออกจากเปาหมายโดยงาย แตการยึดม่ันในเปาหมายหนึ่งโดยไมมีการตรวจสอบความ
เหมาะสมของเปาหมายท่ีตั้งไวก็อาจเปนอันตรายได เพราะบุคคลอาจจะมองขามทางเลือกอ่ืนท่ีมี
ความเปนไปได โดยจะเห็นไดจากการท่ีมีบุคคลหลายคนพยายามอยางม่ีสุดเพ่ือท่ีจะไดกลายเปนในสิ่ง
ท่ีพวกเขาเปนอยู แตพวกเขากลับพบวาสิ่งท่ีเปนอยูนั้นไมใชสิ่งท่ีตนเองตองการอยางแทจริง 
 การมีความสมดุลในการตั้งเปาหมาย หมายความวา บุคคลควรมีความยืดหยุนในสิ่ง
ท่ีตนเองตั้งเปาหมายไวหรือกลาวอีกอยางหนึ่งคือ บุคคลสามารถวางแผนในการนําไปสูเปาหมายได 
แตก็ควรท่ีจะเปดทางสําหรับการปรับเปลี่ยนแผนของตนเองดวย ดังนั้น คําถามพ้ืนฐานท่ีบุคคลควรใช
ในการถามตนเองเก่ียวกับอาชีพ คือ “อะไรคือสิ่งท่ีฉันตองการอยางแทจริง” ซ่ึงการตัดสินใจเพ่ือไปถึง
เปาหมายนั้นบุคคลควรจะตองผานกระบวนการในการตั้งเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพดวยคือ ควรจะ
เปนกระบวนการท่ีบุคคลไดเปดโอกาสใหตนเองไดตรวจสอบความเหมาะสมของเปาหมายท่ีตนเองตั้ง 
และเรียนรูทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีอาจเหมาะสมกับตนเองมากกวาเปาหมายท่ีตั้งไวดวย 
 2.4.3 ทฤษฎีความตองการทางอาชีพ 
 การทํางานของทุกอาชีพ ไมวาจะเปนงานท่ียาก งาย ตองการทักษะสูงหรือต่ําก็ตาม 
บุคคลท่ีทํานั้น จําเปนตองมีความรู ความเขาใจในสิ่งท่ีทําอยู จะสามารถทํางานนั้นไดสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี เชน ผูประกอบอาชีพแพทย จําเปนตองมีความเขาใจไมเพียงแตทางดานชีวะ เคมี หรือฟสิกส 
เปนอยางดีเทานั้น จะตองเขาใจระบบการทํางานพ้ืนฐานของรางกาย การไหลเวียนของโลหิต 
เชนเดียวกับชางฟตท่ีจําเปนตองรูสวนประกอบรถยนตและทฤษฎีพ้ืนฐานของการทํางานของ
เครื่องยนตดวย เพราะการท่ีจะรูวาจะตองแกไขสวนใดของรถยนตท่ีเครื่องเสียนั้น ชางฟตจะตอง
เรียนรูเสียกอนวาในสภาวะปกตินั้นรถยนตเคลื่อนท่ีไปไดอยางไร สวนใดของเครื่องยนตท่ีจะตอง
ทํางานสัมพันธกัน เพราะถาเครื่องเสียจะไดจัดเปลี่ยนชิ้นสวนนั้นไดทันที ซ่ึงไดมีนักวิชาการหลายทาน
แสดง ทฤษฎีท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
  
 2.4.3.1 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Holland (Holland’s Theory of Vocational 
Choice) 
 เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน แหงมหาวิทยาลัย John hopkin ทฤษฎีอาชีพของ 
Holland เปนท่ีไดรับความนิยมแพรหลาย ทฤษฎีเลือกอาชีพของ Holland ตั้งข้ึนเม่ือป ค.ศ.1959 
บนสมมุติฐานท่ีวา บุคลิกภาพของบุคคลจะสะทอนผานการเลือกอาชีพของ Holland เหตุผลของการ



14 

 

เลือกอาชีพ เกิดจากการผสมผสานของความคิดท่ีบุคคลมีตอตนเองและความเขาใจท่ีมีตออาชีพวาเปน
อยางไร สมมุติคิดวาชอบบริการผูอ่ืนและไดรูวาอาชีพประชาสัมพันธตองทําประชาสัมพันธ  เพราะ
ตรงกับลักษณะทางบุคลิกภาพของตนเอง Holland มีความเชื่อวา มนุษยเราเม่ือเวลาจะเลือก
ประกอบอาชีพอะไรจะมีความเขาใจคราวๆ เก่ียวกับอาชีพเหลานั้นบางแลว  ความเขาใจคราวๆ 
ดังกลาว อาจจะถูกหรือผิดก็ได เชน บางคนเม่ือเวลานึกถึงอาชีพเลขานุการ อาจนึกถึงแตในดานงาน
เบาๆ โกหรู แตงตัวเฉิดฉาย อาชีพตางๆ นี้แหละ เปนตัวบงชี้ใหอยากหรือไมอยากเขาสูอาชีพนั้นๆ 
Holland จึงพยายามเขียนรายชื่ออาชีพตางๆ มากมาย เพ่ือศึกษาดูวา บุคคลมีความเขาใจกับอาชีพ
แตละอาชีพอยางไร ถาเขาชอบหรือพอใจในอาชีพใด อาจเปนดัชนีแสดงถึงบุคลิกภาพหรือแนวโนม
ของการใชชีวิตตามวิถีทางนั้นๆ ทฤษฎีของ Holland อาจแบงไดเปนหลักใหญๆ ได 3 ขอดังนี้            
 1. มนุษยใชอาชีพเปนเครื่องแสดงออกทางบุคลิกภาพ ถาเลือกอาชีพใด ยอมแสดง
วา บุคลิกนั้นออกมาในทิศทางนั้นดวยเชนกัน แบบทดสอบท่ี Holland ไดคิดคนข้ึน เพ่ือวัดความ
สนใจทางดานอาชีพนั้น แทจริงแลวก็อาจกลาวไดวาเปนแบบทดสอบ เพ่ือวัดแนวโนมทางบุคลิกภาพ
ดวยเชนกัน 
 2. ทุกคนมีความคิดบางอยางเก่ียวกับอาชีพแทบจะทุกอาชีพ แนวคิดทางอาชีพ
เหลานี้อาจถูกตองตรงกับความเปนจริงหรือไมก็ได แตไมวาจะถูกหรือผิด ความคิดเหลานั้นลวนมีผล
ตอการเลือกอาชีพของบุคคลเปนอยางมาก 
 3. บุคคลท่ีเลือกประกอบอาชีพคลายคลึงกัน ยอมมีลักษณะทางบุคลิกภาพ
คลายคลึงกัน ดังนั้น จึงมีวิธีโตตอบหรือแกไขปญหาสถานการณใกลเคียงกัน กอใหเกิดเปนบุคลิกภาพ
ทางอาชีพข้ึนในแตละอาชีพโดยปริยาย ถาความสอดคลองระหวางบุคลิกภาพสิ่งแวดลอมทางงาน
อาชีพมีมากเทาใดก็จะยิ่งมีความสุขในการทํางานมากข้ึนเทานั้น 
 2.4.3.2 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Roe (Roe’s Theory) 
 กลาววา Roe เปนนักจิตวิทยาคลินิก แตมีความสนใจตองานทางดานพัฒนาการ
ทางอาชีพ จนกระท่ังไดตั้งเปนทฤษฎีอาชีพเม่ือป ค.ศ.1957 และตอมาไดรับการปรับปรุงในป ค.ศ. 
1964 สิ่งท่ี Roe สนใจศึกษาเปนเรื่องของบุคลิกภาพ ภูมิหลัง ความถนัด รวมท้ังความฉลาดท่ีเก่ียวกัน
กับการเลือกอาชีพของกลุมบุคคลในอาชีพตางๆ และ Roe เริ่มโดยการศึกษาภู มิหลังของ
นักวิทยาศาสตรท่ีมีชื่อเสียง พบวา นักวิทยาศาสตรสวนใหญจะมีภูมิหลังท่ีตางออกไปจากนัก
สังคมศาสตรอยางเห็นไดชัด Roe สรุปวา ความแตกตางของบุคคลในการเขาสูอาชีพนั้น มีผลสืบ
เนื่องมาจากประสบการณในวัยเด็ก โดยเฉพาะอิทธิพลการเลี้ยงดูท่ีพอแมมีตอลูก และ Roe ได
กลาวถึง แรงจูงใจท่ีจะบรรลุเปาหมายทางอาชีพวาข้ึนอยูกับระดับความตองการท่ีไดรับการตอบสนอง 
และประสบการณวัยเด็กตอนตน  Roe ไดใชความเขาใจเรื่องความตองทฤษฎี Maslow ท่ีไดจัดลําดับ
ความตองการตางๆ ของมนุษย จากข้ันต่ําไปสูข้ันสูมาอธิบายในทฤษฎีของ Roe และ Roe ไดอธิบาย
ถึง เรื่องของความตองการวามีสวนสัมพันธกับแรงจูงใจในการบรรลุเปาหมายโดยกลาววา “ความ
ตองการธรรมดาๆ เชน หิว กระหายจะไมจัดเปนตัวกระตุนหรือแรงจูงใจ ในระดับจิตใตสํานึกของ
บุคคล” สวนความตองการท่ีแทบจะไมมีทางไดรับการตอบสนองเลย มักจะไมเขามามีบทบาทอีก
ตอไป ถาเปนความตองการระดับสูงๆ เชน ความตองการสุนทรีตางๆ แตถาเปนความตองการในระดับ
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ต่ํา และไมไดรับการตอบสนองก็อาจกลายเปนตัวกีดขวางความตองการในดานอ่ืนไปดวย (ผองพรรณ 
เกิดพิทักษ, 2529)  
 สวนความตองการท่ีจะกลายเปนตัวจูงใจท่ีสําคัญของมนุษย มักเปนความ
ตองการท่ีวาจะไดรับการตอบสนองตองใชเวลานานๆ ตัวอยางเชน นาย ก. มีความตองการท่ีจะไดรับ
การยกยองและยอมรับจากสังคม แตการเปนท่ียกยองเชนนั้นไมเกิดในวันพรุงนี้ กวาจะเปนท่ียอมรับ
ไดตองใชเวลานาน ดังนั้น นาย ก. จึงพยายามทําตัวและทํากิจกรรมหลายรูปแบบ เพ่ือใหไปถึง
จุดมุงหมายนั้นของชีวิต ความตองการไดรับการยกยอง จึงเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญของนาย ก. ไป และ
อาจจะใชชีวิตทํางานอาชีพหรือกิจกรรมท่ีสังคมยกยองอยูเสมอๆ โดยอาจจะรูหรือไมรูถึงสาเหตุท่ีทําก็
ได ในกรณีท่ีทําไปโดยไมรูตัวก็เรียกไดวาถูกผลักดันโดยแรงจูงใจในระดับจิตใตสํานึก 
 จากท่ีกลาวถึงทฤษฎีความตองการขางตนนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1.  ทุกทฤษฎี ท่ีกล าวมา เห็นรวมกันในเรื่องพัฒนาการทางอาชีพเปน
กระบวนการท่ีเกิดตอเนื่องกันไปตลอดชีวิตบุคคล 
 2. เม่ือเปนกระบวนการท่ีเกิดตอเนื่องไปตามชวงอายุบุคคล จึงมักเปนสิ่งท่ี
พยากรณไดและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได แมจะยอนกลับก็เปนไปได ถาขอมูลจากสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหบุคคลยอมตองแสวงหาสิ่งท่ีจะนํามาซ่ึงเปนความสุขในชีวิตใหมากท่ีสุด 
 3. ในแตละอาชีพก็มักจะมีความตองการความรูความสามารถท่ีแตกตางกัน 
รวมท้ังคุณลักษณะของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในแตละอาชีพ ก็มักจะแตกตางกันออกไปดวย
เง่ือนไขเหลานี้ ลวนเปนสาเหตุใหบุคคลตองมีการปรับตัวมากบางเล็กนอย เพ่ือประสบความสําเร็จใน
หนาท่ีการงานท้ังสิ้น 
 4. บุคคลท่ีเรียนรูเก่ียวกับงาน และความสัมพันธท่ีงานมีตอชีวิตมนุษยไดหลาย
วิธี เชน จากครอบครัวของตนเอง กลุมเพ่ือน และสังคมท่ีตนเองอยูรวมท้ังประสบการณใน
ชีวิตประจําวันก็จะชวยใหเพ่ิมพูนความเขาใจในเรื่องนี้มากข้ึนทุกที 
 5. ระดับท่ีบุคคลจะพัฒนาไปไดแคไหน รวมท้ังการประยุกตใชบุคลิกภาพ
อยางไรในงานอาชีพนั้น ข้ึนอยูกับองคประกอบทางทัศนคติ แรงจูงใจ และคานิยม ซ่ึงอาจเสริมสราง
ไดโดยผานทางความตองการทางจิตวิทยาหรือพัฒนาการทางความคิดรวบยอด สิ่งเหลานี้จะเปนตัว
กําหนดการรับรู และการตัดสินใจตอสถานการณในปจจุบัน ความคาดหวังในอนาคตหรือโอกาสท่ี
มองเห็นวาจะมีอยูในปจจุบัน 
 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการงานท่ีบุคคลแสวงหานั้น จะตองข้ึนอยูกับองคประกอบ
สวนตัวของบุคคล ความสามารถ ความสนใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ คานิยม และสภาพการณท่ีเปนจริง
ภายนอก โอกาส สถานภาพทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม เปนตน 
 7. ความพึงพอใจในงานอาชีพ จะเกิดแกบุคคลเม่ือศักยภาพท่ีจะประสบ
ผลสําเร็จนั้น ปรากฏใหเห็นเดนชัดและเปนท่ียอมรับแกตนเอง 
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2.5 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 2.5.1 ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2518 ประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 92 ตอนท่ี 48 หนา 1 มีผลบังคับใชในวันตอมา 
 16 กรกฎาคม 2527 วิทยาลัยฯ ไดรับการอนุเคราะหจากกรมธนารักษจัดสรรท่ีดิน
บริเวณคลองหก ฝงตะวันตก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขท่ี 706 เนื้อท่ี 610-3-41 
ไร และแปลงเลขท่ี ปท.268 คลองรังสิต ฝงเหนือ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขท่ี 39 เนื้อ
ท่ี   109-3-04 ไร รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 720-2-45 ไร เพ่ือกอสรางศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญา 
 พ.ศ.2528 เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตตางๆ ตามความ
พรอมของแตละวิทยาเขต และเปดสอนทุกวิทยาเขตในท่ีสุด 
 7 มิถุนายน 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทน
พระองควางศิลาฤกษศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญา 
 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญพระราชลัญจกรประจําพระองคและพระมหาพิชัยมงกุฎเปน
เครื่องหมายราชการของสถาบันฯ ดวย 
 8 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิ ไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนท่ี 
6ก วันท่ี 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 เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผลโดยท่ีมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสถานศึกษาของรัฐ
ดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีเปนของตนเอง มีความ
คลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้นสมควรจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง ข้ึนแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  เพ่ือให
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ท่ีมี
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วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีมุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการ
วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีฐานะเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 4 พ้ืนท่ี ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนท่ีเพาะชาง 
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 2.5.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ (แผนพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทรฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 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. ผลิตบัณฑิตดานศิลปวิทยาท่ีมีคุณภาพ สามารถกาวสูสังคมการประกอบการ 
 2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรคท่ีมีคุณคาสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชนและสังคม 
 3. เปนศูนยกลางบริการวิชาการแกสังคมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนในเขตทองถ่ิน 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม และใหความสําคัญกับภูมิปญญาไทย 
 5. บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองคกรเขาสูองคกรคุณภาพ 
 6. พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 

7. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ 
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 2.5.3 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรมใน  
ตัวบงชี้ท้ัง 7 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ดังนี้ 
 1. มีความสามัคคี 
 2. มีระเบียบวินัย 
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. มีจิตสาธารณะ 
 5. เคารพสิทธิและใหเกียรติผูอ่ืน 
 6. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 7. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 
จํานวน 9 ขอ ดังนี้ 
 1. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
 2. มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 3. มีวินัยในตนเอง ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 4. มีความมุงม่ัน พากเพียรในการศึกษาเลาเรียน 
 5. ประพฤติตนเองเปนแบบอยางท่ีดีและไมทําใหเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 6. มีความออนนอมถอมตน เปนผูมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ และมีกิริยามารยาทท่ีดีงาม 
 7. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 
 8. สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 9. แตงกายเรียบรอยและเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
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 2.5.4 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีใหบริการการศึกษา 
  
ตารางท่ี 2-1 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

คณะ/วิทยาลัย/สาขา ช่ือหลักสูตร 
3 ป 
เทียบ
โอน 

4 ป
เทียบ
โอน 

4-5 
ป 

ภาค 
ช่ือยอปริญญา 

พ้ืนท่ีศาลายา 

คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering) 
1. วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

-   ปกติ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
2. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

-   ปกติ 
วศ.บ.  
(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

3. วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส - -  ปกติ 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส) 

4. วิศวกรรมการวัดคุม - -  ปกติ วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) 
5. วิศวกรรมเครื่องกล 

- -  ปกติ 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

6. วิศวกรรมไฟฟา - -  ปกติ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
7. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

- -  ปกติ 
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร) 

8. วิศวกรรมอุตสาหการ    ปกติ วศ.บ.อุตสาหการ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (Faculty of Architecture and Design) 
1. เทคโนโลย ี   
สถาปตยกรรม 

สถาปตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

 -  ปกติ 
สถ.บ. 
(เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม) 

2. สถาปตยกรรมและการ   
ออกแบบชุมชนเมือง - -  ปกติ 

สถ.บ. 
(สถาปตยกรรมและการ
ออกแบบชุมชนเมือง) 

3. สถาปตยกรรมภายใน 
- -  ปกติ 

สถ.บ. (สถาปตยกรรม
ภายใน) 

4. การจัดการงาน 
กอสราง 

- -  ปกติ สถ.บ.  
(การจัดการงานกอสราง) 
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ตารางท่ี 2-1 (ตอ) 

คณะ/วิทยาลัย/สาขา ช่ือหลักสูตร 
3 ป 
เทียบ
โอน 

4 ป
เทียบ
โอน 

4-5 
ป 

ภาค 
ช่ือยอปริญญา 

5. เทคโนโลยีนิเทศศิลป 

เทคโนโลยีบัณฑิต 

- -  ปกติ ทล.บ.  
(เทคโนโลยีนิเทศศิลป) 

6. ออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม 

- -  ปกติ ทล.บ. 
(ออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 

7. การจัดการทรัพยากร    ปกติ ทล.บ. 
(การจัดการทรัพยากร)  

8. ออกแบบสื่อดิจิตอล    ปกติ ทล.บ. 
(ออกแบบสื่อดิจิตอล)  

คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) 
1. บัญช ี บัญชีบัณฑิต -   ปกติ บช.บ. 
2. การตลาด 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

-   ปกติ บธ.บ. (การตลาด) 
3. การจัดการ 
-การจัดการอุตสาหกรรม 

-   ปกติ 
บธ.บ. (การจัดการ) 

4. การจัดการ 
-การจัดการอุตสาหกรรม 
1 

-   ปกติ 
บธ.บ. (การจัดการ) 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ-การจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-   ปกติ 
บธ.บ. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทางธุรกิจ) 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ-มัลติมีเดีย - -  ปกติ 

บธ.บ. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทางธุรกิจ) 

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ-การพัฒนา
ซอฟแวร 

- -  ปกติ 
บธ.บ. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทางธุรกิจ) 

8.บริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

   ปกติ 
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ
ระหวางประเทศ) 

9.บริหารธุรกิจ  
(โปรแกรมภาษาจีน) 

   ปกติ 
บธ.บ. 
(โปรแกรมภาษาจีน) 
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ตารางท่ี 2-1 (ตอ) 

คณะ/วิทยาลัย/สาขา ช่ือหลักสูตร 
3 ป 
เทียบ
โอน 

4 ป
เทียบ
โอน 

4-5 
ป 

ภาค 
ช่ือยอปริญญา 

คณะศิลปศาสตร (Faculty of Liberal Arts) 
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
สื่อสารสากล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
- -  ปกติ 

ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล) 

2. ภาษาญี่ปุน - -  ปกติ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) 
3. ภาษาจีน - -  ปกติ ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
วิทยาลัยเพาะชาง (Poh-Chang Academy of Arts) 
1. ประติมากรรม 

ศิลปบัณฑิต 

- -  ปกติ ศ.บ. (ประติมากรรม) 
2. เครื่องปนดินเผา - -  ปกติ ศ.บ. (เครื่องปนดินเผา) 
3. จิตรกรรมไทย - -  ปกติ ศ.บ. (จิตรกรรมไทย) 
4. ประติมากรรมไทย - -  ปกติ ศ.บ.  

(ประติมากรรมไทย) 

5. หัตถศิลป - -  ปกติ ศ.บ. (หัตถศิลป) 
6. ศิลปหัตถกรรม - -  ปกติ ศ.บ. (ศิลปหัตถกรรม) 
7. ศิลปะการถายภาพ - -  ปกติ ศ.บ.  

(ศิลปะการถายภาพ) 
8. ออกแบบผลิตภัณฑ - -  ปกติ ศ.บ.  

(ออกแบบผลิตภัณฑ) 
9. ออกแบบนิเทศศิลป - -  ปกติ ศ.บ.  

(ออกแบบนิเทศศิลป) 
10. ออกแบบภายใน - -  ปกติ ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 
11. ศิลปะภาพพิมพ - -  ปกติ ศ.บ. (ศิลปะภาพพิมพ) 
12. เครื่องโลหะและ 
รูปพรรณอัญมณี 

- -  ปกติ ศ.บ.  
(เครื่องโลหะและ 
รูปพรรณอัญมณี) 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Faculty of Industry and Technology) 
1. เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีบัณฑิต 

- -  ปกติ ทล.บ. (เทคโนโลยี  
สื่อสารมวลชน) 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-   ปกติ 

ทล.บ.  
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ตารางท่ี 2-1 (ตอ) 

คณะ/วิทยาลัย/สาขา ช่ือหลักสูตร 
3 ป 
เทียบ
โอน 

4 ป
เทียบ
โอน 

4-5 
ป 

ภาค 
ช่ือยอปริญญา 

3. เทคโนโลยีวิศวกรรม
การออกแบบแมพิมพ 

อุตสาหกรรมศาสตร 
บัณฑิต 

- -  ปกติ อส.บ.  
(เทคโนโลยีวิศวกรรมการ 
ออกแบบแมพิมพ) 

4. เทคโนโลยีวิศวกรรม 
ไฟฟา 

-   ปกติ อส.บ. 
(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา) 

5. เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

-   ปกติ อส.บ. 
(เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ) 

6. เทคโนโลยีวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร 

-   ปกติ อส.บ. 
(เทคโนโลยีวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร) 

7.เทคโนโลยีวิศวกรรม
การผลิต 

   ปกติ อส.บ. 
(เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต) 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว (Faculty of Hospitality and Tourism Industry) 
1. การทองเท่ียว 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
- -  ปกติ ศศ.บ. (การทองเท่ียว) 

2. การโรงแรม - -  ปกติ ศศ.บ. (การโรงแรม) 
 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ไพโรจน นะเท่ียง (2548) ไดศึกษาความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิศวกรรมศาสตรในเขตพ้ืนท่ีใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ พบวา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 สวนใหญมีความตองการศึกษาตอใน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในทุกๆ สาขาอยูในระดับปานกลาง สวนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร พบวา 
นักเรียนมีความตองการศึกษาตอในระดับปานกลางในทุกๆ สาขาวิชา โดยสาขาท่ีมีความตองการ
ศึกษาตอในระดับนอย คือ สาขาวิศวกรรมโลหะการ สวนสาขาท่ีมีความตองการศึกษาตอในระดับมาก 
คือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สวนนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 พบวา มีความ
ตองการศึกษาตอในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ อยูในระดับปานกลาง สวนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร พบวา สวนใหญมีความตองการศึกษาตออยูในระดับนอย ซ่ึงสาขาท่ีมีความตองการ
ศึกษาตอในระดับมาก ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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จังหวัดนาน พบวา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 สวนใหญมีความตองการศึกษา
ตอในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในทุกๆสาขาอยูในระดับปานกลาง สวนหลักสูตรวิศวกรรม พบวา 
นักเรียนมีความตองการท่ีจะศึกษาตอในระดับปานกลาง โดยหลักสูตรท่ีนักเรียนใหความสนใจมาก
ท่ีสุดคือ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร รองลงมาคือหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สวนหลักสูตร
ท่ีตองการศึกษานอยท่ีสุด ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมโลหะการ และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 
สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี3 พบวา สวนใหญมีความ
ตองการศึกษาตอในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ อยูในระดับปานกลาง สวนความ
ตองการศึกษาในหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร พบวา กลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาในระดับ
ปานกลาง โดยหลักสูตรท่ีกลุมตัวอยางมีความสนใจตองการศึกษาตอมากท่ีสุด ไดแก หลักสูตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สวนหลักสูตรท่ีกลุมตัวอยางมีความ
ตองการศึกษาในระดับนอยท่ีสุด ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมเคมี และหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร 

จังหวัดสุโขทัย พบวา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สวนใหญมีความตองการศึกษา
ตอในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในทุกๆ สาขาอยูในระดับปานกลางถึงระดับนอย สวนความตองการ
ศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรม พบวา นักเรียนมีความตองการท่ีจะศึกษาตอในระดับปานกลาง โดย
หลักสูตรท่ีนักเรียนใหความสนใจมากท่ีสุด คือ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร รองลงมาคือหลักสูตร
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สวนหลักสูตรท่ีกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษานอยท่ีสุด ไดแก หลักสูตร
วิศวกรรมโลหะการ และหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 พบวา มีความตองการศึกษาตอในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตใน
สาขาวิชาตางๆ อยูในระดับนอย สวนความตองการศึกษาในหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการในระดับปานกลางถึงนอย โดยหลักสูตรท่ีนักเรียนมีความสนใจ
ตองการศึกษาตอมากท่ีสุด ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส สวนหลักสูตรท่ีกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาในระดับนอยท่ีสุด ไดแก หลักสูตร
วิศวกรรมโยธาและสถาปตยกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร 

ศิริพร หงสพันธุ (2545) ไดศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทาในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ พบวา สาขาหรือ
โปรแกรมวิชาท่ีนักเรียนตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 10 อันดับแรก ไดแก นิติศาสตร 
วิทยาการคอมพิวเตอร นิเทศศาสตร คอมพิวเตอร บริหารธุรกิจ (บัญชี) คอมพิวเตอรศึกษา 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) เทคโนโลยีอาหาร พยาบาลและอุตสาหกรรมทองเท่ียว สวนสาขาการศึกษา
นักเรียนเลือกโปรแกรมวิชา 10 อันดับแรก ไดแก คอมพิวเตอรศึกษา ธุรกิจศึกษา คณิตศาสตร 
จิตวิทยาและการแนะแนว การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย พลศึกษา ชีววิทยาและ
ศิลปศึกษา สาขาวิทยาศาสตร  10 อันดับแรก ไดแก  วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เกษตรศาสตร เทคโนโลยีอาหาร เคมี ชีววิทยาประยุกต คหกรรมศาสตร
ท่ัวไป เทคโนลีเซรามิกส และวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาศิลปศาสตร 10 อันดับแรก ไดแก นิเทศ
ศาสตร ภาษาอังกฤษ อุตสาหกรรมทองเท่ียว บริหารธุรกิจ (บัญชี) บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
ภาษาอังกฤษ นาฎศิลปและการละคร บรรณารักษศาสตร พัฒนาชุมชน และดนตรี 
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 ณัชชา  ประกฤติพงศ (2545) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการเรียนตอ
ภาษาญี่ปุนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน : กรณีศึกษา ณ สถาบันภาษา เขตกรุงเทพฯ พบวา ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับความตองการเรียนตอภาษาญี่ปุนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน คือ ระดับการศึกษาของบิดา  
ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายไดของบิดา รายไดของมารดา  
รายไดท่ีคาดหวังของผูเรียน ความคาดหวังตอการมีงานทําภาครัฐ คาเลาเรียนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน  
ชวงเวลาท่ีเรียน จํานวนเวลาเรียนตอสัปดาห และประเภทสื่อหรือโฆษณา 
 วิภา  อรามรุงโรจนชัย  (2544) ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ พบวา แรงจูงใจในการศึกษาตอท่ีพบมาก
ท่ีสุด คือ แรงจูงใจดานปจจัยทางเศรษฐกิจ 

ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ และคณะ (2543) ศึกษาเรื่องการศึกษาความตองการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกสาขาวิชาในการศึกษาตอมากท่ีสุด คือ โอกาสในการทํางาน รองลงมาคือ คาใชจายในการเรียน 
ระดับสมอง เลือกโดยตัดสินใจดวยตนเอง ความมีหนามีตาทางอาชีพ เพ่ือนฝูง ตัวอยางจากภาพยนตร 
หนังสือและสื่อตางๆ ตามลําดับ 

เปรมชัย สโรบล (2542) ไดศึกษาเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาของนักเรียนเตรียมทหารในดานลักษณะของสถาบันดานสังคมดานเกียรติยศชื่อเสียงดาน
การประกอบอาชีพดานความสนใจของตนเองและดานการทาความตองการของผูอ่ืนผลการวิจัยพบวา 

 1. นักเรียนเตรียมทหารมีเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาดาน
ลักษณะของสถาบันดานสังคมดานเกียรติยศชื่อเสียงดานการประกอบอาชีพและดานความสนใจของ
ตนเองอยูในระดับมากสวนเหตุจูงใจดานการทําตามความตองการของผูอ่ืนเปนเหตุจูงใจปานกลาง 

 2. นักเรียนเตรียมทหารท่ีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับการศึกษาของบิดาระดับ
การศึกษาของมารดาอาชีพของบิดาอาชีพของมารดารายไดของครอบครัวหรือผูปกครองตอเดือนและ
การไดรับความรูเก่ียวกับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตางกันมีเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาโดยรวมไมแตกตางกัน 

 3. นักเรียนเตรียมทหารท่ีอาชีพของบิดาตางกันมีเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลาโดยรวมไมแตกตางกันแตมีเหตุจูงใจดานการประกอบอาชีพและดานความสนใจ
ของตนเองแตกตางกัน 

 4. นักเรียนเตรียมทหารท่ีรายไดของครอบครัวหรือผูปกครองตอเดือนตางกันมีเหตุจูงใจ
ในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดยรวมไมแตกตางกันแตมีดานความสนใจของ
ตนเองแตกตางกัน 

ไพศาล ริ้วธงชัย และคณะ  (2541) ไดศึกษาความตองการในการศึกษาตอของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย พบวา สาเหตุท่ีนักเรียนเลือก
ศึกษาตอสวนใหญมาจากความถนัดของตนเองเปนหลักรองลงมา คือ ความภาคภูมิใจในสาขาวิชาท่ี
เลือก สวนขนาดของโรงเรียน อาชีพและรายไดของผูปกครองโดยรวมไมมีความสัมพันธกับเหตุผลใน
การเลือกสาขาวิชาตางๆ  
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สรุปเอกสารและงานวิจัย 
 จากการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรี  
พบวา 1) ความตองการเปดสาขาวิชาใหมท่ีสําคัญ ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ2) เหตุผลท่ีใชเลือกสาขาวิชาในการศึกษาตอ มีปจจัย
หลายประการ อาทิ เชน รายไดครอบครัว อาชีพของบิดา/มารดา โอกาสในการทํางาน คาใชจายใน
การเรียน ความมีชื่อเสียงในการประกอบอาชีพ มีความสนใจและความถนัดในการเรียน ความ
ภาคภูมิใจในสาขาวิชาท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เรื่อง แนวโนมความตองการเปด

สาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเ ทียบเท า เ พ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอในกลุมตัวอย าง                
เขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 

 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.4 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
  
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากร 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ชั้นปท่ี 3) ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
นครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 105,796 คน   
 2. ครูแนะแนว ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
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 (ชั้นปท่ี 3) โดยใชวิธีการสุม
แบบชั้นภูมิเทียบสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ไดจํานวน 400 คน     
ตามสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ดังตารางท่ี 3-1  

 

 

โดย n  = จํานวนขนาดตัวอยาง 
N = จํานวนประชากร 
e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได (ในการศึกษากําหนดให = .05) 
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ตารางท่ี 3-1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ลําดับท่ี 
 

จังหวัด 
 

จํานวน
สถานศึกษา 

จํานวน 
 

ประชากร 
 

กลุมตัวอยาง 
1 กรุงเทพฯ    

• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6 67 41,363 156 

• สายอาชีวะศึกษาปวช.3 21 7,512 28 

2 นนทบุรี    

• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6 18 5,539 21 

• สายอาชีวะศึกษาปวช.3 1 249 - 

3 ปทุมธานี    

• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6 18 4,396 17 

• สายอาชีวะศึกษาปวช.3 3 1,542 6 

4 สมุทรปราการ    

• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6 25 5,611 21 

• สายอาชีวะศึกษาปวช.3 4 1,484 7 

5 สมุทรสงคราม    

• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6 9 815 3 

• สายอาชีวะศึกษาปวช.3 3 851 3 

6 สมุทรสาคร    

• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6 11 1,611 6 

• สายอาชีวะศึกษาปวช.3 2 1,294 5 

7 ราชบุรี    

• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6 26 4,331 16 

• สายอาชีวะศึกษาปวช.3 7 1,788 7 

8 นครปฐม    

• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6 29 5,767 22 

• สายอาชีวะศึกษาปวช.3 6 1,960 7 

9 สุพรรณบุรี    

• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6 32 4,017 15 

• สายอาชีวะศึกษาปวช.3 6 1,997 8 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 
 

ลําดับท่ี 
 

จังหวัด 
 

จํานวน
สถานศึกษา 

จํานวน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

10 กาญจนบุรี    

• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6 29 3,492 13 

• สายอาชีวะศึกษาปวช.3 6 1,777 7 

11 ประจวบคีรีขันธ    

• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6 18 2,000 8 

• สายอาชีวะศึกษาปวช.3 4 1,930 7 

12 เพชรบุรี    

• มัธยมศึกษาตอนปลายม.6 22 3,127 12 

• สายอาชีวะศึกษาปวช.3 6 1,317 5 

 รวม  323 105,796 400 
 

 2. ครูแนะแนวทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และ
คํานวณจากสูตรของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 176 คน 
จากประชากรจํานวนท้ังสิ้น 323 คน  

  

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยมีจํานวน 2 ชุด ดังนี้ 

ชุดท่ี 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ชั้นปท่ี 3) 

ชุดท่ี 2 สําหรับครูแนะแนว 
 

 3.2.1 ลักษณะแบบสอบถามการวิจัยแบงเปน 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist)  
 ตอนท่ี 2 การรับรูและความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีเปนขอเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) และแบบปลายเปด (Open-ended Questionnaires) 
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3.2.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 1. ศึกษาจากหลักสูตร เอกสาร ความตองการของสถานประกอบการ และผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของมหาวิทยาลัย 
 2. กําหนดขอบเขตเนื้อหาในการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ

วิจัย 
 3. รางแบบสอบงานถามวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย เสนอตอผูอํานวยการและ

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือตรวจสอบแกไขฉบับราง
แบบสอบถามงานวิจัย 
 4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไข นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร จํานวน 2 ทาน ไดแก ดร.วชิราพรรณ แกวประพันธ และ      
ดร.ศิรชญาน การะเวก สวนผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 ทาน คือ อาจารยเศรษฐชัย ชัยสนิท                                
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
จุดประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดคา IOC ของแบบสอบถามท้ังฉบับ
เทากับ 0.80 โดยขอคําถามแตละขอมีคาตั้งแต 0.6-1.00 ซ่ึงเกณฑการกําหนดคะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ เปนดังนี้  

+1  เม่ือแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม 
0  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสมหรือไม 

-1  เม่ือแนใจวาขอคําถามไมมีความเหมาะสม 
 
 นําแบบสอบถามท่ีไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอ ไปหาดัชนีความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช  สูตร  IOC =
N

R∑
 

เม่ือ 
IOC = ดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม 

∑R  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
5. นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คนแลวนํามาหาคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) 
(บุญชม ศรีสะอาด) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.769 

6. นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลวมาปรับปรุง และเสนอตอผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองผูอํานวยการฝายวิชาการ เพ่ือใหความเห็นชอบ และ
จัดพิมพ แลวนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดังภาพท่ี 3-1 
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ภาพท่ี 3-1 แสดงข้ันตอนการสรางแบบสอบถามงานวิจัย 
 
 
 

กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหาในการสรางเครื่องมือวิจัย 

รางชุดแบบสอบถามงานวิจัยเสนอตอ 
ผูบริหารสํานักสงเสริมงานทางวิชาการและงานทะเบียน 

นําแบบสอบถามงานวิจัยปรับปรุงแกไข และนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
ทานเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
 

นําแบบสอบถามงานวิจัยท่ีไดแกไขปรับปรุง นําไปทดลองใช (Try out) 
กับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

 
 

นําแบบสอบถามงานวิจัยมาปรับปรุงแกไข/ จัดพิมพชุดแบบสอบถาม
งานวิจัย และนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 

ทําการวิเคราะหขอมูลอภิปรายผลการวิจัย และจัดทํารูปเลมงานวิจัย 

เสนอผลงานวิจัยตอมหาวิทยาลัย 

 

ศึกษาจากหลักสูตร เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ประสานงานกับผูบริหารและเจาหนาท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของจังหวัดท่ีกําหนด 
2. ทําการจัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหในการจัดเก็บขอมูลและดําเนินการสง

แบบสอบถามไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวะศึกษาทางไปรษณียโดยวิธีการลงทะเบียน 
เพ่ือปองกันการสูญหาย 

3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสงไปยังกลุมตัวอยาง 3 ครั้ง โดยไดรับแบบสอบถาม
กลับมาดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 576 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับมา
จํานวน 149 ชุด คิดเปนรอยละ 25.87 

ครั้งท่ี 2 สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท่ียังไมไดตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน 427 
ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 87 ชุด คิดเปนรอยละ 20.37 

ครั้งท่ี 3 สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท่ียังไมไดตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน 340 
ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 40 ชุด คิดเปนรอยละ 11.76 

รวมแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาจากกลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังสิ้น 276 ชุด คิดเปนรอยละ 
47.92  

4. นําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 
3.4 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมีการ
ประมวลผลขอมูลเปนข้ันตอน คือหลังจากการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามเรียบรอยแลว 
จึงนําขอมูลท่ีไดมาเปลี่ยนแปลงเปนรหัสตัวเลข (Code) แลวบันทึกรหัสลงในเครื่องคอมพิวเตอรและ
เขียนโปรแกรมสั่งงานโดยใชสถิติ ดังนี้  
 3.4.1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ใชวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุป
ออกมาเปนคารอยละ (Percentage)  
 3.4.2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการรับรูและความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงมีเกณฑใน
กําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับ ตามแนวของลิเกิรต (Likert) (ธานินทร, 2551) ไดดังนี้ 
 ระดับความตองการ คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
  มากท่ีสุด กําหนดใหมีคาเทากับ 5 คะแนน 
  มาก กําหนดใหมีคาเทากับ 4 คะแนน 
 ปานกลาง กําหนดใหมีคาเทากับ 3 คะแนน 
 นอย กําหนดใหมีคาเทากับ 2 คะแนน 
 นอยท่ีสุด กําหนดใหมีคาเทากับ 1 คะแนน 
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 เกณฑการแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชา
ใหม ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความวา มีความตองการมากท่ีสุด 
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 มีความตองการนอยท่ีสุด  

 3.4.3 การวิเคราะหเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีเปนขอเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ใชวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ 
(Percentage) และแบบปลายเปด (Open-ended Questionnaires) ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) สรุปเรียบเรียงออกมาเปนคาความถ่ี (Frequency) แลวนํามาจัดลําดับ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เรื่อง แนวโนมความตองการเปด
สาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีผลการดําเนินการวิจัย ดังจะไดนําเสนอเปนลําดับตอไปนี้   
 
4.1 ผลการดําเนินการวิจัยสําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช้ันปท่ี 3) 
 4.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
เพศ อายุ สายวิชาท่ีกําลังศึกษาอยู ท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู รายไดท่ีผูปกครองไดรับตอเดือน 
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ปจจุบัน และความสนใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพท่ัวไปของ                  
ผูตอบแบบสอบถาม 

(n = 249) 
สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 

เพศ   
ชาย 116 46.60 
หญิง 133 53.40 

รวม 249 100.00 
อายุ   
ต่ํากวา 17 ป 8 3.20 
17 ป 78 31.30 
18 ป 75 30.10 
19 ป 45 18.10 
20 ป 34 13.70 
21 ปข้ึนไป 9 3.60 

รวม 249 100.00 
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ตารางท่ี 4-1  (ตอ) 

(n = 249) 
สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 

สายวิชาท่ีกําลังศึกษาอยู   
มัธยมศึกษาปท่ี 6 125 50.20 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  59 23.70 
อ่ืนๆ ไดแก   65 26.10 
       มัธยมศึกษาปท่ี 5 (43) (17.27) 
       ปวส. (22) (8.83) 

รวม 249 100.00 
ท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู   
กรุงเทพมหานคร 74 29.70 
ปทุมธาน ี 9 3.60 
นนทบุรี 20 8.00 
สมุทรปราการ 19 7.60 
นครปฐม 14 5.60 
กาญจนบุรี 10 4.00 
สุพรรณบุรี 19 7.60 
สมุทรสาคร 10 4.00 
สมุทรสงคราม 8 3.20 
ราชบุรี 14 5.60 
เพชรบุรี 31 12.40 
ประจวบคีรีขันธ 21 8.40 

รวม 249 100.00 
รายไดท่ีผูปกครองไดรับตอเดือน   
ต่ํากวา 5,000 บาท 22 8.80 
5,000-10,000 บาท 50 20.10 
10,001-15,000 บาท 66 26.50 
15,001-20,000 บาท 43 17.30 
20,001-30,000 บาท 39 15.70 
30,001-40,000 บาท 6 2.40 
40,001-50,000 บาท 5 2.00 
50,000 บาทข้ึนไป 18 7.20 

รวม 249 100.00 
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ตารางท่ี 4-1  (ตอ) 

(n = 249) 
สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 

ผลการเรียนเฉล่ียรวม (GPAX) ปจจุบัน   
นอยกวา 1.50 3 1.20 
1.51-2.00 8 3.20 
2.01-2.50 19 7.60 
2.51-3.00 68 27.30 
3.01-3.50 115 46.20 
3.50-4.00 36 14.50 

รวม 249 100.00 

 จากตารางท่ี 4-1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.40    
ท่ีเหลือเปนเพศชาย 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 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 
3.60 และอายุต่ํากวา 17 ป คิดเปนรอยละ 3.20 ตามลําดับ 
 โดยกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 คิดเปนรอยละ 50.20 รองลงมา ไดแก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเปนรอยละ 23.70 และมัธยมศึกษาปท่ี 5 และปวส. คิดเปนรอยละ 
26.10 ตามลําดับ 
 ซ่ึงโรงเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูสวนใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 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 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 7.20 
รายไดระหวาง 30,001-40,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 2.40 และรายไดระหวาง 40,001-
50,000 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 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยภาพรวม 
 4.1.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม โดย
ภาพรวม ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-2 

ตารางท่ี 4-2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชา 
 ใหมโดยภาพรวม 

สาขาวิชาเปดใหม  
โดยภาพรวม Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

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 

เฉล่ียรวม 3.56 0.40 มาก  
 
 จากตาราง 4-2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมในแตละคณะ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( Χ = 3.56) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก วิทยาลัยเพาะชาง, คณะวิศวกรรมศาสตร, 
คณะบริหารธุรกิจ, คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 3.91, 3.69, 3.65, 3.60 และ 3.52 ตามลําดับ 
 
  4.1.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
คณะวิศวกรรมศาสตร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-3 

ตารางท่ี 4-3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม 
 ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชาเปดใหม  
คณะวิศวกรรมศาสตร Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

วิศวกรรมปโตรเคมี 4.55 0.65 มากท่ีสุด 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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ตารางท่ี 4-3 (ตอ) 
สาขาวิชาเปดใหม  

คณะวิศวกรรมศาสตร Χ  S.D. 
ระดับ 

ความตองการ 
ลําดับท่ี 

วิศวกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 3.83 1.20 มาก 6 
วิศวกรรมเคมี 3.73 0.88 มาก 7 
วิศวกรรมอาหาร 3.65 1.12 มาก 8 
วิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ  3.56 1.14 มาก 9 
อ่ืนๆ ไดแก วิศวกรรมโลจิสติกส, วิศวกรรม
พลังงาน, วิศวกรรมยานยนต 

3.53 1.11 มาก 10 

วิศวกรรมแหลงน้ํา 3.47 1.20 ปานกลาง 11 
วิศวกรรมโพลิเมอร 3.46 1.23 ปานกลาง 12 
วิศวกรรมระบบราง 3.37 1.26 ปานกลาง 13 
วิศวกรรมเกษตร 3.26 1.09 ปานกลาง 14 
วิศวกรรมการผลิต 3.23 1.06 ปานกลาง 15 
วิศวกรรมพลาสติก 3.19 1.15 ปานกลาง 16 

เฉล่ียรวม 3.69 0.43 มาก  
 

 จากตารางท่ี 4-3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.69) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเคมี, 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร และ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 4.55, 4.19, 4.12, 4.03 และ 3.90 ตามลําดับ 

   4.1.3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-4 

ตารางท่ี 4-4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม 
 ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

การออกแบบดิจิตอล 4.61 0.72 มากท่ีสุด 1 
สถาปตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 3.62 1.10 มาก 2 
สถาปตยกรรมไทย 3.44 1.22 ปานกลาง 3 
ภูมิสถาปตยกรรม 2.43 1.06 นอย 4 

เฉล่ียรวม 3.52 0.52 มาก  
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 จากตารางท่ี 4-4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก       
(Χ = 3.52) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชา
การออกแบบดิจิตอล สาขาวิชาสถาปตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ไทย และสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม โดยมีคาเฉลี่ย Χ = 4.61, 3.62, 3.44 และ 2.43 ตามลําดับ  

  4.1.3.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-5 

ตารางท่ี 4-5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม 
 ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

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 

เฉล่ียรวม  3.60 0.47 มาก  
  
 จากตารางท่ี 4-5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.60) เม่ือ
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 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-6 

ตารางท่ี 4-6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม 
 ของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว    

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม 

และการทองเท่ียว 
Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

การจัดการครัวและภัตตาคาร 4.25 0.86 มาก 1 
ธุรกิจนําเท่ียว 4.12 1.38 มาก 2 
ธุรกิจบริการ 3.83 0.92 มาก 3 
อาเซียนศึกษา (นานาชาติ) 3.60 1.22 มาก 4 
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 3.21 1.40 ปานกลาง 5 
การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 2.92 1.39 ปานกลาง 6 
การทองเท่ียวโดยชุมชน 2.77 1.42 ปานกลาง 7 
สุขภาพและสปา 2.69 0.90 ปานกลาง 8 
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ 2.47 0.93 นอย 9 

เฉล่ียรวม   3.32 0.53 ปานกลาง  

 จากตารางท่ี 4-6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
(Χ = 3.32) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 4 อันดับแรก ไดแก 
สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร, สาขาวิชาธุรกิจนําเท่ียว, สาขาวิชาธุรกิจบริการ และ
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (นานาชาติ) โดยมีคาเฉลี่ยΧ = 4.25, 4.12, 3.83 และ 3.60 ตามลําดับ  

 4.1.3.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
คณะบริหารธุรกิจ ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-7 

ตารางท่ี 4-7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม 
 ของคณะบริหารธุรกิจ     

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะบริหารธุรกิจ Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

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 

เฉล่ียรวม   3.65 0.74 มาก  
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 จากตารางท่ี 4-7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมของคณะบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.65) เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา มีความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส, สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และสาขาวิชาการบริหาร
องคกรและทรัพยากรมนุษย โดยมีคาเฉลี่ยΧ = 4.18, 4.05, 3.33 และ 3.02 ตามลําดับ  

 4.1.3.7 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
คณะศิลปศาสตร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-8 

ตารางท่ี 4-8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม 
 ของคณะศิลปศาสตร      

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะศิลปศาสตร Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

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 
อ่ืนๆ - - - - 

เฉล่ียรวม   3.25 0.91 ปานกลาง  
  
 จากตารางท่ี 4-8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมของคณะศิลปศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.25) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาภาษาเกาหลี, สาขาวิชา
ภาษาพมา, สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต, สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟสิกส โดยมี
คาเฉลี่ยΧ = 4.26, 3.62, 3.43, 3.41 และ 3.29 ตามลําดับ    
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 4.1.3.8 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมของ
วิทยาลัยเพาะชาง ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-9 

ตารางท่ี 4-9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม 
 ของวิทยาลัยเพาะชาง  

สาขาวิชาเปดใหม 
วิทยาลัยเพาะชาง Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

การออกแบบเครื่องประดับ 4.59 0.78 มากท่ีสุด 1 
การออกแบบเครื่องแตงกาย 4.35 0.97 มาก 2 
ประยุกตศิลปศึกษา 3.22 1.50 ปานกลาง 3 
สื่อผสม 3.47 1.47 ปานกลาง 4 

เฉล่ียรวม   3.91 0.81 มาก  

 จากตารางท่ี 4-9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหมของวิทยาลัยเพาะชาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.91) เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา มีความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ, 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย, ประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชาสื่อผสม โดยมีคาเฉลี่ย   
Χ = 4.59, 4.35, 3.22 และ 3.47 ตามลําดับ  

 4.1.3  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับขอเสนอแนะ 
 4.1.3.1 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
การเลือกสอบเขาศึกษาตอ ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-10 
ตารางท่ี 4-10  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเลือกสอบเขาศึกษาตอ

ของผูตอบแบบสอบถาม 
(n = 249) 

การเลือกสอบเขาศึกษาตอ 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

 จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 

เลือกสอบเขาศึกษาตอ  154 61.80 
ไมเลือกสอบเขาศึกษาตอ  95 38.20 

รวม 249 100.00 

 จากตารางท่ี 4-10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกสอบเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร คิดเปนรอยละ 61.80 ท่ีเหลือไมเลือกเขาศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 
38.20 
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 4.1.3.2 เหตุผลท่ีใชเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สรุป
เปนคาความถ่ีและเรียงลําดับจากมากไปหานอย ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-11  

ตารางท่ี 4-11 จํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีใชเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับท่ี เหตุผลท่ีใชเลือกศึกษาตอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

จํานวนความถี่ 
(f) 

รอยละ 

1 มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายในการศึกษาตอ 91 21.61 
2 การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 49 11.64 
3 อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ  44 10.45 
4 อาจารยท่ีแผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา 44 10.45 
5 เพ่ือประกอบอาชีพตอจากครอบครัว  37 8.79 
6 การเดินทาง/คมนาคมสะดวก 32 7.60 
7 การแขงขันเขาศึกษาตอนอยกวามหาวิทยาลัยอ่ืน 30 7.13 
8 ใกลบานของนักเรียน 29 6.89 
9 คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอ่ืน 24 5.70 
10 มีผูศึกษาอยูมหาวิทยาลัยนี้ 22 5.23 
11 ตามความประสงคของผูปกครอง 19 4.51 

รวม 421 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4-11 พบวา เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามใชเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาท่ีหลากหลายในการศึกษาตอ, การมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย, อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ, อาจารยท่ีแผนกแนะแนวโรงเรียนเดิม
แนะนํา, เพ่ือประกอบอาชีพตอจากครอบครัว และการเดินทาง/คมนาคมสะดวก โดยคิดเปนรอยละ 
21.61, 11.64, 10.45, 8.79 และ 7.60 ตามลําดับ 

 4.1.3.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-12 

ตารางท่ี 4-12  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการเปดสาขาวิชา
ใหมของผูตอบแบบสอบถาม 

ความตองการเปดสาขาวิชาใหม  จํานวนความถี่ 
(f)  

รอยละ 

โลจิสติกส 25  51.02 
วิศวกรรมพลังงาน 9  18.37 
การออกแบบเซรามิกส 7  14.29 
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ตารางท่ี 4-12  (ตอ) 
ความตองการเปดสาขาวิชาใหม  จํานวนความถี่ 

(f)  
รอยละ 

พยาบาล 5  10.20 
เภสัชศาสตร 3  6.12 

รวม 49  100.00 

 จากตารางท่ี 4-12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการใหเปดสาขาวิชาใหมใน
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 ความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-13 

ตารางท่ี 4-13  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับ 
 ความตองการเปดสาขาวิชาใหมของผูตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 

จํานวนความถี่ 
(f) 

รอยละ 

เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกท่ีหลากหลาย
มากข้ึน 

24 53.33 

เพ่ือจะไดไมตองท้ิงถ่ินฐานบานเกิดเพ่ือไปศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยไกลบาน เนื่องจากไมชอบอยูหอพัก 

12 26.67 

ไดความภาคภูมิใจท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีมี
คณะ/สาขาเทียบเทากับมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ัว
ประเทศ 

9 20.00 

รวม 45 100.00 

 จากตารางท่ี 4-13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอ่ืนๆ ตอความตองการเปด
สาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรคือ ไดแก เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียน   
ไดมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน, เพ่ือใหสะดวกตอการเดินทางไมตองท้ิงถ่ินฐานไปเรียนไกลจาก
บานเกิด เพราะคาใชจายสูง และไดความภาคภูมิใจท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีมีคณะ/สาขาเทียบเทา
กับมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ัวประเทศ โดยคิดเปนรอยละ 53.33, 26.67 และ 20.00 ตามลําดับ  
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4.2 ผลการดําเนินการวิจัยสําหรับครูแนะแนว  
 4.2.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา จังหวัดท่ีทํางาน และประสบการณในการทํางานแนะแนว ปรากฏผลดังตาราง
ท่ี 4-14 

ตารางท่ี 4-14 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพท่ัวไปของผูตอบ 
  แบบสอบถาม 

(n = 27) 
สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  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   
ปริญญาตร ี 10 37.00 
ปริญญาโท 17 63.00 

รวม 27 100.00 
จังหวัดท่ีทํางาน   
กรุงเทพมหานคร 7 25.90 
ปทุมธาน ี 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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ตารางท่ี 4-14 (ตอ) 
(n = 27) 

สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 
จังหวัดท่ีทํางาน (ตอ)   
สมุทรสงคราม 1 3.70 
ราชบุรี 2 7.40 
เพชรบุรี 3 11.10 
ประจวบคีรีขันธ 1 3.70 

รวม 27 100.00 
ประสบการณในการทํางานแนะแนว   
นอยกวา 1 ป 1 3.70 
1-5 ป 4 14.80 
6-10 ป 3 11.10 
11-15 ป 5 18.50 
16-20 ป 9 33.30 
มากกวา 20 ป 5 18.50 

รวม 27 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4-14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 77.80 
ท่ีเหลือเปนเพศชาย 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 56-
60 ป คิดเปนรอยละ 7.40 และอายุ20-25 ป และ 26-30 ป คิดเปนรอยละ 3.70 ตามลําดับ 
 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 63.00 ท่ีเหลือมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 37.00 
 ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานในกรุงเทพมหานคร 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 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
 4.2.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม โดย
ภาพรวม ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-15 

ตารางท่ี 4-15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
 โดยภาพรวม 

สาขาวิชาเปดใหม  
โดยภาพรวม Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

คณะวิศวกรรมศาสตร 3.93 0.47 มาก 1 
วิทยาลัยเพาะชาง 3.90 0.47 มาก 2 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   3.85 0.43 มาก 3 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว    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 

เฉล่ียรวม 3.76 0.22  มาก  
 
 จากตารางท่ี 4-15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการเปด
สาขาวิชาใหมในแตละคณะ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (Χ = 3.76) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร, วิทยาลัยเพาะชาง, 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดยมีคาเฉลี่ยΧ = 3.93, 3.90, 3.85, 3.84 และ 3.75 
ตามลําดับ   
 
 4.2.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-16 

ตารางท่ี 4-16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
 ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชาเปดใหม  
คณะวิศวกรรมศาสตร Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

วิศวกรรมอุตสาหการ 4.56 0.70 มากท่ีสุด 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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ตารางท่ี 4-16 (ตอ) 
สาขาวิชาเปดใหม  

คณะวิศวกรรมศาสตร Χ  S.D. 
ระดับ 

ความตองการ 
ลําดับท่ี 

วิศวกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 4.15 0.95 มาก 5 
วิศวกรรมปโตรเคมี 4.11 1.09 มาก 6 
วิศวกรรมเกษตร 4.07 1.21 มาก 7 
วิศวกรรมเคมี 3.96 0.94 มาก 8 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3.89 1.22 มาก 9 
วิศวกรรมระบบราง 3.85 1.03 มาก 10 
วิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ  3.74 1.06 มาก 11 
วิศวกรรมสํารวจ 3.67 1.07 มาก 12 
วิศวกรรมโพลิเมอร 3.63 1.18 มาก 13 
อ่ืนๆ ไดแก วิศวกรรมโลจิสติกส, ธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

3.52 0.85 มาก 14 

วิศวกรรมแหลงน้ํา 3.37 1.08 ปานกลาง 15 
วิศวกรรมพลาสติก 3.22 1.09 ปานกลาง 16 

เฉล่ียรวม 3.93 0.47 มาก  
  
 จากตารางท่ี 4-16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการเปด
สาขาวิชาใหมของคณะวิศวกรรมศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.93) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และสาขาวิชา
วิศวกรรมแปรรูปสินคาเกษตร โดยมีคาเฉลี่ยΧ = 3.93, 3.90, 3.85, 3.84 และ 3.75 ตามลําดับ   

 4.2.2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของ                 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-17 

ตารางท่ี 4-17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
 ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

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 

เฉล่ียรวม 3.75 0.43 มาก  
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 จากตารางท่ี 4-17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการเปด
สาขาวิชาใหมของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก       
(Χ = 3.75) เม่ือพิจารณาเปน รายขอ พบวา มีความตองการเปดสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อดิจิตอล, สาขาวิชาสถาปตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย, สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ไทย และสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม โดยมีคาเฉลี่ยΧ = 4.30, 3.70, 3.63 และ 3.37 ตามลําดับ  
  
 4.2.2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-18 

ตารางท่ี 4-18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
 ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

เทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม 4.52 0.58 มากท่ีสุด 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 

เฉล่ียรวม  3.85 0.43 มาก  
  
 จากตารางท่ี 4-18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการเปด
สาขาวิชาใหมของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.85) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโฆษณาและสื่อผสม, สาขาวิชาการออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ, สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมโรงงาน, สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครือขาย
และคอมพิวเตอร โดยมีคาเฉลี่ยΧ = 4.52, 4.07, 3.93, 3.81 และ 3.59 ตามลําดับ 
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 4.2.2.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-19 

ตารางท่ี 4-19 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
 ของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว    

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม 

และการทองเท่ียว 
Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

อาเซียนศึกษา (นานาชาติ) 4.44 0.70 มาก 1 
การจัดการครัวและภัตตาคาร 4.37 0.74 มาก 2 
สุขภาพและสปา 4.22 0.70 มาก 3 
ธุรกิจนําเท่ียว 3.78 0.80 มาก 4 
ธุรกิจบริการ 3.67 0.88 มาก 5 
การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 3.63 0.84 มาก 6 
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 3.59 0.75 มาก 7 
การทองเท่ียวโดยชุมชน 3.48 0.80 ปานกลาง 8 
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ 3.41 0.64 ปานกลาง 9 

เฉล่ียรวม 3.84 0.47 มาก  

 จากตารางท่ี 4-19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการเปด
สาขาวิชาใหมของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 
3.84) เม่ือพิจารณา เปนรายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชา
อาเซียนศึกษา (นานาชาติ), สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร, สาขาวิชาสุขภาพและสปา, 
สาขาวิชาธุรกิจนําเท่ียว และสาขาวิชาธุรกิจบริการ โดยมีคาเฉลี่ยΧ = 4.44, 4.37, 4.22, 3.78 และ 
3.67 ตามลําดับ 

 4.2.2.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
บริหารธุรกิจ ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-20 

ตารางท่ี 4-20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
 ของคณะบริหารธุรกิจ     

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะบริหารธุรกิจ Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

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 

เฉล่ียรวม   3.73 0.53 มาก  
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 จากตารางท่ี 4-20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการเปด
สาขาวิชาใหมของคณะบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.73) เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา มีความตองการเปดสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส, สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร, สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และสาขาวิชาการบริหารองคกร
และทรัพยากรมนุษยโดยมีคาเฉลี่ยΧ = 4.33, 4.11, 3.44 และ 3.04 ตามลําดับ   

 4.2.2.7 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
ศิลปศาสตร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-21 

ตารางท่ี 4-21 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
 ของคณะศิลปศาสตร      

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะศิลปศาสตร Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

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 
อ่ืนๆ 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 

เฉล่ียรวม   3.30 0.63 ปานกลาง  

  
 จากตารางท่ี 4-21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการเปด
สาขาวิชาใหมของคณะศิลปศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.30) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาภาษาเกาหลี, สาขาวิชา
ภาษาพมา, สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต, สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟสิกส โดยมี
คาเฉลี่ยΧ = 4.22, 4.04, 3.44, 3.33 และ 3.26 ตามลําดับ  
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 4.2.2.8 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของ
วิทยาลัยเพาะชาง ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-22 

ตารางท่ี 4-22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
 ของวิทยาลัยเพาะชาง   

สาขาวิชาเปดใหม 
วิทยาลัยเพาะชาง Χ  S.D. 

ระดับความ
ตองการ 

ลําดับท่ี 

การออกแบบเครื่องประดับ 4.74 0.53 มากท่ีสุด 1 
การออกแบบเครื่องแตงกาย 4.52 0.80 มากท่ีสุด 2 
สื่อผสม 3.41 1.01 ปานกลาง 3 
ประยุกตศิลปศึกษา 2.93 0.87 ปานกลาง 4 

เฉล่ียรวม   3.90 0.47 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4-22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการเปด
สาขาวิชาใหมของวิทยาลัยเพาะชาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.90) เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา มีความตองการเปดสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ, สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตงกาย, สื่อผสม และประยุกตศิลปศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยΧ = 4.74, 4.52, 3.41 และ 
2.93 ตามลําดับ 

 4.2.3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะ 
 4.2.3.1 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
การแนะนําสถานศึกษาใหนักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-23 

ตารางท่ี 4-23  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการแนะนําสถานศึกษาให
นักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ 

(n = 27) 
การแนะนําสถานศึกษา 

ใหนักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ 
 จํานวนความถี่ 

(f) 
รอยละ 

แนะนํานักเรียนใหเลือกสอบเขาศึกษาตอ 22  81.48 
ไมแนะนํานักเรียนใหเลือกสอบเขาศึกษาตอ 5  18.52 

รวม 27  100.00 

  
 จากตารางท่ี 4-23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการแนะนําสถานศึกษาให
นักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 81.48 ท่ีเหลือ ไมแนะนําใหนักเรียนใหเลือกสอบเขา
ศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 18.52 



52 
 

 4.2.3.2 เหตุผลท่ีครูแนะแนวใชแนะนํานักเรียนใหเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สรุปเปนคาความถ่ีและเรียงลําดับจากมากไปหานอย ปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 4-24 

ตารางท่ี 4-24  จํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีครูแนะแนวใชแนะนํานักเรียนให
เลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับท่ี เหตุผลท่ีครูแนะแนวใชแนะนํานักเรียนใหเลือก
ศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 

จํานวนความถี่ 
(f) 

รอยละ 
 

1 ตามความประสงคของผูปกครอง 26  19.55 
2 การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 23  17.29 
3 มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายในการศึกษาตอ 20  15.04 
4 ใกลบานของนักเรียน 13  9.77 
5 คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอ่ืน 12  9.02 
6 การแขงขันเขาศึกษาตอนอยกวามหาวิทยาลัยอ่ืน 11  8.28 
7 การเดินทาง/คมนาคมสะดวก 7  5.26 
8 อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ  6  4.51 
9 มีผูศึกษาอยูมหาวิทยาลัยนี้ 6  4.51 
10 อาจารยท่ีแผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา 5  3.76 
11 เพ่ือประกอบอาชีพตอจากครอบครัว  4  3.01 

รวม 133  100.00 

 จากตารางท่ี 4-24 พบวา เหตุผลท่ีครูแนะแนวใชแนะนํานักเรียนใหเลือกศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 5 อันดับแรก ไดแก ตามความประสงคของผูปกครอง, 
การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย, มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายในการศึกษาตอ, ใกลบานของนักเรียน และ
คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอ่ืน โดยคิดเปนรอยละ 19.55, 17.29, 15.04, 9.77 และ 
9.02 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 



53 
 

 4.2.3.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-25 

ตารางท่ี 4-25  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการเปดสาขาวิชา
ใหม       

ความตองการเปดสาขาวิชาใหม  จํานวนความถี่ 
(f) 

รอยละ 

โลจิสติกส 3   37.50 
ธุรกิจอุตสาหกรรม 2   25.00 
อุตสาหกรรมบริการ  2   25.00 
วิศวกรรมยานยนต 1   12.50 

รวม 8   100.00 

 จากตารางท่ี 4-25 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการเปดสาขาวิชาใหม ดังนี้ 
สาขาวิชาโลจิสติกส, สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม, สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชา
วิศวกรรมยานยนต โดยคิดเปนรอยละ 37.50, 25.00 และ 12.50 ตามลําดับ 

 4.2.3.4 ความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-26 

ตารางท่ี 4-26  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับ
ความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
จํานวนความถี่ 

(f) 
รอยละ 

เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกท่ีหลากหลาย
มากข้ึน 

5  41.67 

เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ทํา
ใหบัณฑิตจบออกไปแลวมีงานทํา 

4  33.33 

เพ่ือใหผูเรียนไดเปนแหลงขอมูลสําหรับวางแผน
การศึกษาตอ 

3  25.00 

รวม 12  100.00 

 จากตารางท่ี 4-26 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับความตองการเปด
สาขาวิชาใหมโดยเรียงลําดับมากไปหานอย ดังนี้ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกท่ีหลากหลาย
มากข้ึน, เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ทําใหบัณฑิตจบออกไปแลวมีงานทํา และ
เพ่ือใหผูเรียนไดเปนแหลงขอมูลสําหรับวางแผนการศึกษาตอ โดยคิดเปนรอยละ 41.67, 33.33 และ 
25.00 ตามลําดับ 
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4.3 ผลการดําเนินการวิจัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช้ันปท่ี ๓) และครูแนะแนว  
 4.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยภาพรวม 
 4.3.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร โดยภาพรวม ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-27 

ตารางท่ี 4-27 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
 โดยภาพรวม 

สาขาวิชาเปดใหม  
โดยภาพรวม Χ  S.D. 

ระดับ 
ความตองการ 

ลําดับท่ี 

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 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว    3.37 0.55 ปานกลาง 6 
คณะศิลปศาสตร      3.25 0.89 ปานกลาง 7 

เฉล่ียรวม 3.56 0.40 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4-27 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาใหม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (Χ = 3.56) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ
ตองการอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก วิทยาลัยเพาะชาง, คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะ
บริหารธุรกิจ, คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดย
มีคาเฉลี่ยΧ = 3.90, 3.71, 3.65, 3.62 และ 3.54 ตามลําดับ  
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 4.3.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-28 

ตารางท่ี 4-28 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  
 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว 
 ในคณะวิศวกรรมศาสตร  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ช้ันปท่ี ๓) 
ครูแนะแนว 

สาขาวิชาเปดใหม  
คณะวิศวกรรมศาสตร 

ลําดับท่ี 
สาขาวิชาเปดใหม  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ลําดับท่ี 

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 
อ่ืนๆ ไดแก วิศวกรรมโลจิสติกส, 
วิศวกรรมพลังงาน, วิศวกรรมยานยนต 

10  วิศวกรรมระบบราง 10 

วิศวกรรมแหลงน้ํา 11  วิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ  11 
วิศวกรรมโพลิเมอร 12  วิศวกรรมสํารวจ 12 
วิศวกรรมระบบราง 13  วิศวกรรมโพลิเมอร 13 
วิศวกรรมเกษตร 14  อ่ืนๆไดแก วิศวกรรมโลจิสติกส, 

ธุรกิจอุตสาหกรรม 
14 

วิศวกรรมการผลิต 15  วิศวกรรมแหลงน้ํา 15 
วิศวกรรมพลาสติก 16  วิศวกรรมพลาสติก 16 

 จากตารางท่ี 4-28 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา มีความตองการ
เปดสาขาวิชาใหมของคณะวิศวกรรมศาสตร 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเคมี, 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร และ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมครูแนะแนว มีความตองการเปด
สาขาวิชาใหมของคณะวิศวกรรมศาสตร 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และสาขาวิชา
วิศวกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ตามลําดับ  
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  4.3.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของ                 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-29 

ตารางท่ี 4-29 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  
 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว 
 ในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ช้ันปท่ี ๓) 
ครูแนะแนว 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

และการออกแบบ 
ลําดับท่ี 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

และการออกแบบ 
ลําดับท่ี 

การออกแบบดิจิตอล 1 การออกแบบสื่อดิจิตอล 1 
สถาปตยกรรมเพ่ือการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

2 สถาปตยกรรมเพ่ือการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

2 

สถาปตยกรรมไทย 3 สถาปตยกรรมไทย 3 
ภูมิสถาปตยกรรม 4 ภูมิสถาปตยกรรม 4 

 
 จากตารางท่ี 4-29 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา และครูแนะแนว มี
ความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบโดยเรียงลําดับมากไป
หานอย ไดแก สาขาวิชาการออกแบบดิจิตอล, สาขาวิชาสถาปตยกรรมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย, 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย และสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม ตามลําดับ  

 4.3.1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-30 

ตารางท่ี 4-30 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  
 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว 
 ในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ช้ันปท่ี ๓) 
ครูแนะแนว 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   

ลําดับท่ี 
สาขาวิชาเปดใหม 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
ลําดับ

ท่ี 
เทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม 1 เทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม 1 
การออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ 2 การออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ 2 
การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 3 การจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน 3 
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ตารางท่ี 4-30 (ตอ) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ช้ันปท่ี ๓) 

ครูแนะแนว 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   

ลําดับท่ี 
สาขาวิชาเปดใหม 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
ลําดับ

ท่ี 
การจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน 4 การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 4 
เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ 5 เทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร 5 
เทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร 6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 6 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 7 เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ 7 

 
 จากตารางท่ี 4-30 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา มีความตองการ
เปดสาขาวิชาใหมของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและสื่อผสม, สาขาวิชาการออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ, สาขาวิชาการออกแบบกราฟก
และมัลติมีเดีย, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบควบคุม
อัตโนมัติ สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมครูแนะแนว มีความตองการเปดสาขาวิชาใหม 5 อันดับ
แรก ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม, สาขาวิชาการออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุ
ภัณฑ, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน, สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอร ตามลําดับ    

 4.3.1.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-31 

ตารางท่ี 4-31 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  
 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว 
 ในคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว     

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ช้ันปท่ี ๓) 
ครูแนะแนว 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม 

และการทองเท่ียว 
ลําดับท่ี 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม 

และการทองเท่ียว 
ลําดับท่ี 

การจัดการครัวและภัตตาคาร 1 อาเซียนศึกษา (นานาชาติ) 1 
ธุรกิจนําเท่ียว 2 การจัดการครัวและภัตตาคาร 2 
ธุรกิจบริการ 3 สุขภาพและสปา 3 
อาเซียนศึกษา (นานาชาติ) 4 ธุรกิจนําเท่ียว 4 
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ตารางท่ี 4-31 (ตอ) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ช้ันปท่ี ๓) 

ครูแนะแนว 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม 

และการทองเท่ียว 
ลําดับท่ี 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม 

และการทองเท่ียว 
ลําดับท่ี 

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 5 ธุรกิจบริการ 5 
การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 6 การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 6 
การทองเท่ียวโดยชุมชน 7 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 7 
สุขภาพและสปา 8 การทองเท่ียวโดยชุมชน 8 
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ 9 การจัดประชุมและการจัด

นิทรรศการ 
9 

 จากตารางท่ี 4-31 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา มีความตองการ
เปดสาขาวิชาใหมของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชา
การจัดการครัวและภัตตาคาร, สาขาวิชาธุรกิจนําเท่ียว, สาขาวิชาธุรกิจบริการ, สาขาวิชาอาเซียน
ศึกษา (นานาชาติ) และสาขาวิชาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมครูแนะ
แนว มีความตองการเปดสาขาวิชาใหม 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (นานาชาติ), 
สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร, สาขาวิชาสุขภาพและสปา, สาขาวิชาธุรกิจนําเท่ียว และ
สาขาวิชาธุรกิจบริการ ตามลําดับ 

 
 4.3.1.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
บริหารธุรกิจ ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-32 

ตารางท่ี 4-32 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 
 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว 
 ในคณะบริหารธุรกิจ     

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ช้ันปท่ี ๓) 
ครูแนะแนว 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะบริหารธุรกิจ 

ลําดับท่ี 
สาขาวิชาเปดใหม 
คณะบริหารธุรกิจ 

ลําดับท่ี 

การจัดการโลจิสติกส 1 การจัดการโลจิสติกส 1 
การเงินและการธนาคาร 2 การเงินและการธนาคาร 2 
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ตารางท่ี 4-32 (ตอ) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ช้ันปท่ี ๓) 

ครูแนะแนว 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะบริหารธุรกิจ 

ลําดับท่ี 
สาขาวิชาเปดใหม 
คณะบริหารธุรกิจ 

ลําดับท่ี 

การประกันภัยและการจัดการความ
เสี่ยง 

3 การประกันภัยและการจัดการความ
เสี่ยง 

3 

การบริหารองคกรและทรัพยากร
มนุษย 

4 การบริหารองคกรและทรัพยากร
มนุษย 

4 

 จากตารางท่ี 4-32 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา และครูแนะแนว 
มีความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส, 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และการบริหาร
องคกรและทรัพยากรมนุษย ตามลําดับ 

 4.3.1.7 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะ
ศิลปศาสตร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-33 

ตารางท่ี 4-33 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  
 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว 
 ในคณะศิลปศาสตร      
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ช้ันปท่ี ๓) 

ครูแนะแนว 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะศิลปศาสตร 

ลําดับท่ี 
สาขาวิชาเปดใหม 
คณะศิลปศาสตร 

ลําดับท่ี 

ภาษาเกาหลี 1 ภาษาเกาหลี 1 
ภาษาพมา 2 ภาษาพมา 2 
คณิตศาสตรประยุกต 3 วิทยาศาสตรประยุกต 3 
ชีววิทยา 4 ชีววิทยา 4 
ฟสิกส 5 ฟสิกส 5 
วิทยาศาสตรประยุกต 6 อ่ืนๆ เชน เคมี 6 
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ตารางท่ี 4-33 (ตอ)      
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ช้ันปท่ี ๓) 

ครูแนะแนว 

สาขาวิชาเปดใหม 
คณะศิลปศาสตร 

ลําดับท่ี 
สาขาวิชาเปดใหม 
คณะศิลปศาสตร 

ลําดับท่ี 

ภาษาไทย 7 คณิตศาสตรประยุกต 7 
ภาษามลายู 8 ภาษาไทย 8 
อ่ืนๆ 0 ภาษามลายู 9 

 จากตารางท่ี 4-33 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา และครูแนะแนว 
มีความตองการเปดสาขาวิชาใหมของคณะศิลปศาสตร 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาภาษีเกาหลี, 
สาขาวิชาภาษาพมา, สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต, สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟสิกส 
ตามลําดับ 

 4.3.1.8 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความตองการเปดสาขาวิชาใหมของ
วิทยาลัยเพาะชาง ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-34 

ตารางท่ี 4-34 แสดงความตองการเปดสาขาวิชาใหมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 
 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นปท่ี ๓) กับครูแนะแนว 
 ในวิทยาลัยเพาะชาง   
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) และ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ช้ันปท่ี ๓) 

ครูแนะแนว 

สาขาวิชาเปดใหม 
วิทยาลัยเพาะชาง 

ลําดับท่ี 
สาขาวิชาเปดใหม 
วิทยาลัยเพาะชาง 

ลําดับท่ี 

การออกแบบเครื่องประดับ 1 การออกแบบเครื่องประดับ 1 
การออกแบบเครื่องแตงกาย 2 การออกแบบเครื่องแตงกาย 2 
ประยุกตศิลปศึกษา 3 สื่อผสม 3 
สื่อผสม 4 ประยุกตศิลปศึกษา 4 

 จากตารางท่ี 4-34 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา มีความตองการ
เปดสาขาวิชาใหมของวิทยาลัยเพาะชาง ดังนี้ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ, สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตงกาย , สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชาสื่อผสม สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเปนกลุมครูแนะแนว มีความตองการเปดสาขาวิชาใหม ดังนี้ สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ, สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย, สาขาวิชาสื่อผสม และสาขาวิชาประยุกต
ศิลปศึกษา ตามลําดับ 
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 4.3.2  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะ 
 4.3.2.1 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
การแนะนําสถานศึกษาใหนักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-35 

ตารางท่ี 4-35  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการแนะนําสถานศึกษาให
นักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ 

(n = 276) 
การแนะนําสถานศึกษา 

ใหนักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ 
 จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 

แนะนํานักเรียนใหเลือกสอบเขาศึกษาตอ 176 63.77 
ไมแนะนํานักเรียนใหเลือกสอบเขาศึกษาตอ 100 36.23 

รวม 276 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4-35 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการแนะนําสถานศึกษาให
นักเรียนเลือกสอบเขาศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 63.77 ท่ีเหลือ ไมแนะนําใหนักเรียนใหเลือกสอบเขา
ศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 36.23 



 4.3.2.2 เหตุผลท่ีครูแนะแนวใชแนะนํานักเรียนใหเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สรุปเปนคาความถ่ีและเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-36 

ตารางท่ี 4-36  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีใชแนะนํานักเรียนใหเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร                                   
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับท่ี เหตุผลท่ีนักเรียน/นักศึกษาใชในการเลือกศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

จํานวน
ความถี่ (f) 

รอยละ เหตุผลท่ีครูแนะแนวใชแนะนํานักเรียนใหเลือกศึกษา
ตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

จํานวน
ความถี่ (f) 

รอยละ 

1 มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายในการศึกษาตอ 91  21.62 ตามความประสงคของผูปกครอง 26  19.55 
2 การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 49  11.64 การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 23  17.29 
3 อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ  44  10.45 มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายในการศึกษาตอ 20  15.04 
4 อาจารยท่ีแผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา 44  10.45 ใกลบานของนักเรียน 13  9.77 
5 เพ่ือประกอบอาชีพตอจากครอบครัว  37  8.79 คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอ่ืน 12  9.02 
6 การเดินทาง/คมนาคมสะดวก 32  7.60 การแขงขันเขาศึกษาตอนอยกวามหาวิทยาลัยอ่ืน 11  8.27 
7 การแขงขันเขาศึกษาตอนอยกวามหาวิทยาลัยอ่ืน 30  7.13 การเดินทาง/คมนาคมสะดวก 7  5.26 
8 ใกลบานของนักเรียน 29  6.89 อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ  6  4.51 
9 คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอ่ืน 24  5.70 มีผูศึกษาอยูมหาวิทยาลัยนี้ 6  4.51 
10 มีผูศึกษาอยูมหาวิทยาลัยนี้ 22  5.23 อาจารยท่ีแผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา 5  3.76 
11 ตามความประสงคของผูปกครอง 19  4.51 เพ่ือประกอบอาชีพตอจากครอบครัว  4  3.01 

รวม 421  100.00 รวม 133  100.00 

 จากตารางท่ี 4-36 พบวา เหตุผลท่ีนักเรียน/นักศึกษาใชในการเลือกศึกษาตอ 5 อันดับแรก ไดแก มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายในการศึกษาตอ, การมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย, อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ, อาจารยท่ีแผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา เพ่ือประกอบอาชีพตอจากครอบครัว และการเดินทาง/คมนาคม
สะดวก โดยคิดเปนรอยละ 21.62, 11.64, 10.45, 8.79 และ 7.60 สวนเหตุผลท่ีครูแนะแนวใชแนะนํานักเรียนใหเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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5 อันดับแรก ไดแก ตามความประสงคของผูปกครอง, การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย, มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายในการศึกษาตอ, ใกลบานของนักเรียน และคาใชจายใน
การศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอ่ืน โดยคิดเปนรอยละ 19.55, 17.29, 15.04, 9.77 และ 9.02 ตามลําดับ 
 
 4.3.2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-37 

ตารางท่ี 4-37  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการเปดสาขาวิชาใหม       
นักเรียน/นักศึกษา ครูแนะแนว 

ความตองการเปดสาขาวิชาใหม  จํานวนความถี่  
(f) 

รอยละ ความตองการเปดสาขาวิชาใหม  จํานวนความถี่ 
(f) 

รอยละ 

โลจิสติกส 25  51.02 โลจิสติกส 3 37.50 
วิศวกรรมพลังงาน 9  18.37 ธุรกิจอุตสาหกรรม 2 25.00 
การออกแบบเซรามิกส 7  14.29 อุตสาหกรรมบริการ  2 25.00 
พยาบาล 5  10.20 วิศวกรรมยานยนต 1 12.50 
เภสัชศาสตร 3  6.12    

รวม 49  100.00 รวม 8 100.00 

 จากตารางท่ี 4-37 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมนักเรียน/นักศึกษามีความตองการเปดสาขาวิชาใหมโดยเรียงคาความถ่ีจากมากไปหานอย ดังนี้ สาขาวิชาโลจิ
สติกส, สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน, สาขาวิชาการออกแบบเซรามิกส, สาขาวิชาพยาบาล และสาขาวิชาเภสัชศาสตร โดยคิดเปนรอยละ 51.02, 18.37, 14.29, 10.20 และ 
6.12 สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนครูแนะแนว ความตองการเปดสาขาวิชาใหมโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ สาขาวิชาโลจิสติกส, สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม, สาขาวิชา
อุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต โดยคิดเปนรอยละ 37.50, 25.00 และ 12.50 ตามลําดับ 
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 4.3.2.4 ความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปรากฏผลดังตารางท่ี 4-38 

ตารางท่ี 4-38  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
นักเรียน/นักศึกษา ครูแนะแนว 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 

จํานวนความถี่ 
(f) 

รอยละ 
ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

เกี่ยวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม 
จํานวนความถี่ 

(f) 
รอยละ 

เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกท่ีหลากหลาย
มากข้ึน 

24  53.33 เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกท่ีหลากหลาย
มากข้ึน 

5  41.67 

เพ่ือจะไดไมตองท้ิงถ่ินฐานบานเกิดเพ่ือไปศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยไกลบาน เนื่องจากไมชอบอยูหอพัก 

12  26.67 เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ทําให
บัณฑิตจบออกไปแลวมีงานทํา 

4  33.33 

ไดความภาคภูมิใจท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีมี
คณะ/สาขาเทียบเทากับมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ัว
ประเทศ 

9  20.00 เพ่ือใหผู เรียนไดเปนแหลงขอมูลสําหรับวางแผน
การศึกษาตอ 

3  25.00 

รวม 45  100.00 รวม 12  100.00 

 จากตารางท่ี 4-38 พบวา ความคิดเห็นอ่ืนๆของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมนักเรียน/นักศึกษามีความตองการเปดสาขาวิชาใหมโดยเรียงคาความถ่ีจากมากไปหา
นอย ดังนี้ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน, เพ่ือใหสะดวกตอการเดินทางไมตองท้ิงถ่ินฐานไปเรียนไกลจากบานเกิด เพราะคาใชจายสูง และไดความ
ภาคภูมิใจท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีมีคณะ/สาขาเทียบเทากับมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ัวประเทศ โดยคิดเปนรอยละ 53.33, 26.67 และ 20.00 สวนความคิดเห็นอ่ืนๆของกลุม
ตัวอยางท่ีเปนครูแนะแนว มีความตองการเปดสาขาวิชาใหมโดยเรียงคาความถ่ีจากมากไปหานอย ดังนี้ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน, เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ทําใหบัณฑิตจบออกไปแลวมีงานทํา และเพ่ือใหผูเรียนไดเปนแหลงขอมูลสําหรับวางแผนการศึกษาตอ โดยคิดเปนรอยละ 41.67, 
33.33 และ 25.00 ตามลําดับ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้เปนวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เรื่อง การศึกษาแนวโนมความ

ตองการเปดสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เพ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอ ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาท่ีจะเปดใหมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ในกลุมตัวอยางเขต

กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัด

กาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัด

เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยแบบสอบถามการวิจัย มี 2 ชุด ชุดท่ี 1 สําหรับนักเรียน/

นักศึกษา และชุดท่ี 2 สําหรับครูแนะแนว ในแตละชุดแบงออกเปน 3 ตอน คือเปนคําถามสภาพ

ท่ัวๆไป และเปนขอคําถามเก่ียวกับการรับรูและความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) จํานวนแบบสอบถามจํานวน 576 ชุด สงแบบสอบถาม จํานวน 3 ครั้ง และตอบ

กลับแบบสอบถาม จํานวน 276 ชุด คิดเปนรอยละ 47.92 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามจาก

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือคํานวณหาคาเฉลี่ยΧ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ในการศึกษา

แนวโนมความตองการเปดสาขาวิชาใหม ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร    
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 ขอมูลท่ัวไป 
 จากกลุมตัวอยางนักเรียนและนักศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย สวนใหญอายุโดยเฉลี่ย 17 ป กําลังศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพฯ 
รายไดของผูปกครอง อยูระหวาง 10,001-15,000 บาท ผลการเฉลี่ยรวม (GPAX) ชวง 3.01-3.50 
สวนครูแนะแนวผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากวาเพศชาย อายุโดยเฉลี่ย อยูระหวาง 46-50 ป 
ระดับการสวนใหญจบระดับปริญญาโท สถานท่ีทํางานอยูในกรุงเทพฯ และประสบการณแนะแนวอยู
ระหวาง 16-20 ป  
 5.1.2 ความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม ระดับปริญญาตรี ของนักเรียน/นักศึกษา และครู
แนะแนว  
 จากกลุมตัวอยางของนักเรียนและนักศึกษาสวนใหญมีความสนใจ ศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร อยูในระดับมาก กลุมตัวอยางเลือกสอบ
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เขาศึกษาตอ ซ่ึงคณะ/วิทยาลัยท่ีมีความสนใจเขาศึกษาตอไดแก วิทยาลัยเพาะชาง  สําหรับความ
ตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหม รายคณะ/วิทยาลัย พบวา คณะวิศวกรรมศาสตร ตองการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเคมี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ตองการศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบดิจิตอล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตองการศึกษาตอสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและสื่อผสม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว 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 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว ตองการศึกษาตอ อาเซียนศึกษา (นานาชาติ) 
คณะบริหารธุรกิจ  ตองการศึกษาตอการจัดการโลจิสติกส คณะศิลปศาสตร ตองการศึกษาตอ
สาขาวิชาภาษาเกาหลี และวิทยาลัยเพาะชางตองการศึกษาตอสาขาวิชาการออกแบบและ
เครื่องประดับ 
 5.1.3 เหตุผลในการเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 จากกลุมตัวอยางนักเรียนและนักศึกษา เลือกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร มีเหตุผลท่ีใชเลือกเขาศึกษาตอ เพราะมีสาขาวิชาท่ีหลากหลายในการเขาศึกษาตอ
ความตองการเปดสาขาวิชาใหม ไดแกสาขาวิชาโลจิสติกสความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับความตองการ
เปดสาขาวิชาใหม เพ่ือเปดโอกาสผูเรียนมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน สําหรับครูแนะแนว สวน
ใหญ จะแนะนํานักเรียนและนักศึกษาใหศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลรัตนโกสินทร  ไดแก 
ความตองการของผูปกครองความตองการเปดสาขาใหม ไดแก สาขาวิชาโลจิสติกสความคิดเห็นอ่ืนๆ 
เก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหม เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.2.1 ความตองการสาขาใหม ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช. ชั้นปท่ี 3) และครูแนะแนว พบวา 
 กลุมตัวอยางนักเรียน/นักศึกษา 
 1. มีความสนใจในการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก เพราะมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง เปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ และเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ี
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือ Hand On สอดคลองกับประสิทธิ์ สุวรรณรักษ และคณะ (2543) ศึกษา
เรื่องการศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสาขาวิชาในการศึกษาตอมากท่ีสุด คือ โอกาสในการ
ทํางาน รองลงมาคือ คาใชจายในการเรียน ระดับสมอง เลือกโดยตัดสินใจดวยตนเอง ความมีหนามีตา
ทางอาชีพ เพ่ือนฝูง ตัวอยางจากภาพยนตร หนังสือและสื่อตางๆ ตามลําดับ และเปรมชัย สโรบล 



67 
 

(2542) ไดศึกษาเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาของนักเรียน
เตรียมทหารในดานลักษณะของสถาบันดานสังคมดานเกียรติยศชื่อเสียงดานการประกอบอาชีพดาน
ความสนใจของตนเองและดานการทาความตองการของผูอ่ืน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนเตรียม
ทหารมีเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาดานลักษณะของสถาบันดานสังคม
ดานเกียรติยศชื่อเสียงดานการประกอบอาชีพและดานความสนใจของตนเองอยูในระดับมากสวนเหตุ
จูงใจดานการทําตามความตองการของผูอ่ืนเปนเหตุจูงใจปานกลาง 2) นักเรียนเตรียมทหารท่ีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับการศึกษาของบิดาระดับการศึกษาของมารดาอาชีพของบิดาอาชีพของ
มารดารายไดของครอบครัวหรือผูปกครองตอเดือนและการไดรับความรูเก่ียวกับโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาตางกันมีเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดยรวมไมแตกตาง
กัน 3) นักเรียนเตรียมทหารท่ีอาชีพของบิดาตางกันมีเหตุจูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาโดยรวมไมแตกตางกันแตมีเหตุจูงใจดานการประกอบอาชีพและดานความสนใจของ
ตนเองแตกตางกัน 4) นักเรียนเตรียมทหารท่ีรายไดของครอบครัวหรือผูปกครองตอเดือนตางกันมีเหตุ
จูงใจในการศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดยรวมไมแตกตางกันแตมีดานความสนใจของ
ตนเองแตกตางกัน 
 2. คณะ/วิทยาลัยท่ีกลุมตัวอยางตองการเขาศึกษาตอวิทยาลัยเพาะชาง เพราะเปน
สถาบันการศึกษาดานศิลปะท่ีเกาแก มีผลงานทางศิลปะท้ังระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมท้ัง
มีศิลปนแหงชาติท่ีมีชื่อเสียงจํานวนมากสอดคลองกับเจือจันทร จงสถิตอยู (2525) กลาววา การ
ตัดสินใจในการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ 1) สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน 
2) ทุนทรัพยท่ีใชในการศึกษามากหรือนอยกวากัน 3) คุณภาพของการจัดการศึกษาท่ีแตกตางกัน     
4) ภูมิลําเนาของสถานศึกษาท่ีอยูในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค 5) ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษาท่ี
แตกตางกันซ่ึงปจจัยท่ี 5 ประการ ดังกลาวเปนผลทําใหบุคคลมีแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตางกัน 
และไพศาล ริ้วธงชัยและคณะ (2541) ไดศึกษาความตองการในการศึกษาตอของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย พบวา สาเหตุท่ีนักเรียนเลือก
ศึกษาตอสวนใหญมาจากความถนัดของตนเองเปนหลักรองลงมา คือ ความภาคภูมิใจในสาขาวิชาท่ี
เลือก สวนขนาดของโรงเรียน อาชีพและรายไดของผูปกครองโดยรวมไมมีความสัมพันธกับเหตุผลใน
การเลือกสาขาวิชาตางๆ  
 3. สําหรับการเขาศึกษาตอของคณะ/วิทยาลัย จะเปนความตองการใหมหาวิทยาลัย

เปดสาขาวิชาใหม นอกเหนือจากสาขาท่ีมีอยูเดิม เชน สาขาวิชาโลจิสติกส วิศวกรรมปโตรเคมี ภาษา

เกาหลี การออกแบบสื่อดิจิตอล เทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม การออกแบบและเครื่องประดับ 

ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวา เปนสาขาวิชาท่ีตองการของสถานประกอบการ และเปนสาขาวิชาท่ีขาด

แคลนสอดคลองกับปริญญา ญาณโภชน (2545) พบวา เหตุผลท่ีตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโท นักศึกษาสวนใหญตองการมีความรูดานวิชาการใหมๆ เพ่ิมข้ึนรองลงมาคือตรงกับ

ความสามารถและความถนัดตองการความกาวหนาในอนาคตคานิยมของสังคมและอิทธิพลจากการ

ชักจูงของบุคคลตามลําดับและวิภา อรามรุงโรจนชัย (2544) ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับ
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ปริญญาตรีของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ พบวา แรงจูงใจ

ในการศึกษาตอ ท่ีพบมากท่ีสุด คือ แรงจูงใจดานปจจัยทางเศรษฐกิจ 

 กลุมตัวอยางครูแนะแนว 
 1. มีความสนใจในการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก เพราะมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง เปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ และเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ี
ผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยี สอดคลองกับอนุรักษ ปญญานุวัฒน (2543) ใหความเห็นวาความตองการ
ทางการศึกษาเปนสิ่งท่ีสามารถวัดไดประเมินไดและตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการวินิจฉัยดวยคานิยมของ
คนท่ีสําคัญคือ ความตองการดังกลาวยังแสดงใหเห็นวาผูเรียนรูสึกและคิดอยางไรในสถานการณท่ี
ตัวเองยังขาดอยูและควรจะแสวงหามาซ่ึงความรูทักษะหรือประสบการณจนถึงจุดท่ีพอใจหรือพอจะ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนจนเกิดผลลัพธใกลเคียงกับท่ีตนไดคาดหวังไวความตองการทางการ
ศึกษาจะตองสามารถเรียนรูไดดวยวิธีการอันหลากหลายท้ังในบริบทของการศึกษาท้ังในและนอก
ระบบโรงเรียนหรือการศึกษาอยางไมเปนทางการ 
 2. คณะ/วิทยาลั ย  ท่ีกลุ มตั วอย า งต องการใหนั ก เรี ยน เข า ศึกษาตอ  ได แก            
คณะวิศวกรรมศาสตรเพราะเปนคณะท่ีบัณฑิตท่ีจบการศึกษา เปนท่ีตองการของสถานประกอบการ
คอนขางมาก สอดคลองกับอภิชัย พันธเสน (2544) กลาววา การศึกษาจะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
เพ่ิมพูนความรู เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและรายได อีกท้ังเพ่ิมพูนทุนมนุษยใหสูงข้ึน สําหรับผู
ท่ีไดรับการศึกษาก็จะเปนหนทางในการเพ่ิมรายไดใหตนเอง ดังนั้น การศึกษาจึงเปนการลงทุนรวม
ระหวางบิดามารดาหรือผูปกครองกับตัวนักเรียนและเจือจันทร จงสถิตอยู (2525) กลาววา การ
ตัดสินใจในการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ 1) สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน 
2) ทุนทรัพยท่ีใชในการศึกษามากหรือนอยกวากัน 3) คุณภาพของการจัดการศึกษาท่ีแตกตางกัน 4) 
ภูมิลําเนาของสถานศึกษาท่ีอยูในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค และ5) ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษาท่ี
แตกตางกันซ่ึงปจจัยท่ี 5 ประการ ดังกลาวเปนผลทําใหบุคคลมีแรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตางกัน 
 3. สําหรับการเขาศึกษาตอของคณะ/วิทยาลัย จะเปนความตองการใหมหาวิทยาลัย
เปดสาขาวิชาใหม นอกเหนือจากสาขาท่ีมีอยูเดิม เชน สาขาวิชาโลจิสติกส วิศวกรรมอุตสาหการ 
อาเซียนศึกษา (นานาชาติ) การออกแบบสื่อดิจิตอล เทคโนโลยีการโฆษณาและสื่อผสม การออกแบบ
และเครื่องประดับ ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวา เปนสาขาวิชาท่ีตองการของสถานประกอบการ และเปน
สาขาวิชาท่ีขาดแคลนสอดคลองกับเกียรติชัย พงษพาณิชย (2552) ไดกลาวถึงความตองการทางการ
ศึกษาของปจเจกชนโดยพิจารณาวาการศึกษาเปนการพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพของคนในประเทศซ่ึงควรเปนไปอยางตอเนื่องเพราะกอใหเกิดการพัฒนาท้ังกําลังคน
และนําความเจริญมาสูประเทศในท่ีสุด 
 5.2.2 เหตุผลในการเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 กลุมตัวอยางนักเรียน/นักศึกษา 

 มีจํานวนสาขาท่ีหลากหลายและมีทางเลือกให กับผู เรียนมากข้ึน เพราะทาง

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท้ังสายสังคมและสายวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย มี 6 คณะ 3 วิทยาลัย เปด

สอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน 14 หลักสูตร 57 สาขาวิชา สอดคลองกับ
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ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ  และคณะ (2543) ศึกษาเรื่องการศึกษาความตองการศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการ

เลือกสาขาวิชาในการศึกษาตอมากท่ีสุด คือ โอกาสในการทํางาน รองลงมาคือ คาใชจายในการเรียน 

ระดับสมอง เลือกโดยตัดสินใจดวยตนเอง ความมีหนามีตาทางอาชีพ เพ่ือนฝูง ตัวอยางจากภาพยนตร 

หนังสือและสื่อตางๆ ตามลําดับ และรังสรรค ธนะพรพันธ กลาววาฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

เปนปจจัยหลักในการตัดสินใจท่ีจะศึกษาตอในระดับตางๆนอกจากนี้ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนด

สภาพแวดลอมทางการศึกษาภายในครอบครัวอีกดวย 

 กลุมตัวอยางครูแนะแนว 

 เหตุผลท่ีครูแนะนําใหนักเรียน/นักศึกษา เขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร นอกเหนือจากมีจํานวนสาขาท่ีเปดหลากหลายสาขาวิชาแลว มหาวิทยาลัยยังเปด

โอกาสทางเลือกใหแกผูเรียนมากข้ึนในการเลือกเรียน และขณะเดียวกันเปนความประสงคของ

ผูปกครองท่ีตองการใหนักเรียน/นักศึกษา มีสาขาท่ีท่ีตองการอยากใหนักเรียน/นักศึกษาเขาศึกษาตอ 

และใหมหาวิทยาลัย เปดสาขาใหม ไดแก สาขาวิชาโลจิสติกส ซ่ึงเปนสาขาท่ีไดรับความนิยม เพราะ

มหาวิทยาลัย อ่ืนๆ ยังไมไดเปดการเรียนการสอนมากเทาท่ีควร สอดคลองกับไพศาล ริ้วธงชัย และ

คณะ (2541) ไดศึกษาความตองการในการศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย พบวา สาเหตุท่ีนักเรียนเลือกศึกษาตอสวนใหญมาจาก

ความถนัดของตนเองเปนหลักรองลงมา คือ ความภาคภูมิใจในสาขาวิชาท่ีเลือก สวนขนาดของ

โรงเรียน อาชีพ และรายไดของผูปกครองโดยรวมไมมีความสัมพันธกับเหตุผลในการเลือกสาขาวิชา

ตางๆ และใจแกว แถมเงิน (2549) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอปริญญาโทหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยท่ี 1 

สภาพแวดลอมดานสถาบัน ไดแก สาขาวิชาท่ีเปดสอนตรงกับความตองการของผูเรียนการจัด

การศึกษาหลักสูตรมีมาตรฐานคุณภาพของอาจารยท่ีมีประสบการณการสอนสูงอุปกรณการเรียน

ทันสมัยสถานท่ีอาคารเรียนสะอาดและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยปจจัยท่ี 2 สภาพแวดลอมทาง

สังคม ไดแก ตองการความกาวหนาในหนาท่ีการงานตองการเพ่ิมวุฒิการศึกษา อีกท้ังเปนสาขาท่ีตรง

กับความตองการของตลาดแรงงาน และปจจัยท่ี 3 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจไดแกความพรอมดาน

เศรษฐกิจการเงินของผูเรียนคาใชจายและคาธรรมเนียมการศึกษาเปนตน ดังนั้นจากงานวิจัยของ

นักวิชาการตางๆขางตนจะพบวาปจจัยในการเลือกศึกษาตอจึงข้ึนอยูกับหลายองคประกอบไมวาจะ

เปนในดานคาใชจายในการศึกษาตอความกาวหนาในอาชีพคานิยมของสังคมความมีชื่อเสียงของ

สถาบันการศึกษาอุปกรณการเรียนการสอนหรือแมกระท่ังจากการชักชวนของบุคคลตางๆฯลฯท้ังนี้

ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของแตละบุคคลซ่ึงมีภูมิหลังในดานตางๆและใหความสําคัญในแตละปจจัยท่ี

แตกตางกันออกไป 
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5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 5.3.1 ขอเสนอแนะการนําไปใช 

 1. ความตองการเปดสาขาใหมระดับปริญญาตรีของนักเรียนและนักศึกษา 

 - นักเรียนและนักศึกษา มีความสนใจเขาศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร อยูในระดับมาก เพราะมหาวิทยาลัยมีจํานวนสาขาท่ีหลากหลายใหผูเรียนไดเลือกเรียน 

ประกอบการมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือ Hand On เขา

สูสังคมประกอบการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองวางแผนในการผลิตสูตรท้ังในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือรองรับการเปดหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย จะตองวางแผนอัตรากําลังสายวิชาการ และงบประมาณให

เพียงพอกับการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันวางแผนประชาสัมพันธในการเขาถึงกลุมเปาหมาย ท้ัง

ในระยะสั้นและระยะยาว โดยผานชองทางสื่อตางๆ ใหมากข้ึน 

 - ความตองการเขาศึกษาตอท่ีวิทยาลัยเพาะชางสําหรับวิทยาลัยเพาะชาง เปนสถาบัน

ทางศิลปะท่ีเปนท่ีรูจักมาเปนระยะเวลานาน ไดรับความนิยมจากกลุมผูเรียนทางศิลปะเปนจํานวนมาก 

และมีการเรียนการสอนสาขาวิชาทางศิลปะท่ีหลากหลายสาขาวิชา ดังนั้น วิทยาลัยเพาะชาง ตอง

เสนอใหมหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยเพาะชาง 

รวมท้ังจะตองขยายเนื้อท่ีการเรียนการสอน ซ่ึงปจจุบันมีเนื้อท่ีคับแคบ ไมเพียงตอจํานวนนักศึกษาท่ี

เพ่ิมข้ึนแตละป ดังนั้น จะตองหาท่ีดิน เพ่ือไปจัดตั้งวิทยาเขต ของวิทยาลัยแหงใหมรวมท้ัง จะตอง

ปรับปรุงหลักสูตรแตละหลักสูตร โดยเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตรแตละสาขาวิชาท่ีมีคุณวุฒิไมไป

ตามเกณฑของ สกอ. 

 - ความตองการเปดสาขาใหม นอกเหนือจากสาขาเดิมเปนความตองการของนักเรียน/

นักศึกษา ท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยเปดสาขาใหม เพราะนักเรียน/นักศึกษา มองวาสาขาใหมเปน

สาขาท่ีตองการของสถานประกอบการ และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนหรือ AEC (Asean 

Economic Community) ท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้น มหาวิทยาลัย ตองจัดทําแผนการผลิตหลักสูตรรวมกัน 

ท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก การทําขอตกลงกับสถานประกอบการ (MOU) 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมท้ังการทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุกกับกลุมเปาหมายตางๆ 

โดยมอบหมายใหคณะและสาขาวิชาไปดําเนินการ 
 

 2. ความตองการเปดสาขาใหมระดับปริญญาตรีของครูแนะแนว 

 - ครูแนะแนว มีความสนใจใหนักเรียน/นักศึกษาเขาศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร อยูในระดับมาก เพราะนอกเหนือจากจํานวนสาขาวิชาท่ีหลากหลายแลว ให

ผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนมากข้ึน ครูแนะแนวยังมองวา มหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความ
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เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สังคมผูประกอบการยอมรับในคุณภาพบัณฑิต 

เพราะมหาวิทยาลัยยึดหลัก “บัณฑิตนักปฏิบัติ”หรือ Hand On ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 - ความตองการศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร ในมุมมองของครูแนะแนว เห็นวาคณะ

วิศวกรรมศาสตร เปนคณะท่ีไดรับความนิยมอยางมาก เพราะบัณฑิตท่ีจบแลวมีงานทํา และเปนท่ี

ยอมรับของสถานประกอบการและครูแนะแนวยังใหความสําคัญกับการเปดสาขาใหมคือสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ เพราะเปนสาขาท่ีขาดแคลน ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองกําหนดนโยบายและ

แนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณ กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ และกลยุทธการขับเคลื่อนการ

ผลิตหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ รวมท้ังความรวมมือทางวิชาการจากหนวยงานภายนอก โดยมอบหมาย

ใหคณะและสาขาวิชาไปดําเนินการ  

 5.3.2 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

  ปจจัยท่ีสงผลทําใหนักเรียนและนักศึกษา ท่ีสนใจเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

 1. ความตองการเปดสาขาวิชาใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ของสถานประกอบการ 

 2. ความสัมพันธแรงจูงใจกับความตองการเปดสาขาใหมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

 3. การเปรียบความตองการของผูปกครองกับนักศึกษาในการเลือกสาขาวิชาใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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 เกริก, 2542. 
ผองพรรณ เกิดพิทักษ. การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : 
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 - แบบสอบถามสําหรับนักเรียน/นักศึกษา 
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 - แบบสอบถามสําหรับครูแนะแนว 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  แนวโนมความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
----------------------------------------------- 

คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 
 
 ตอนท่ี 1 เปนขอคําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 
 
 ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับการรับรูและความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) โดยใชเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
 
  5   หมายถึง  มีความตองการในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีความตองการในระดับมาก 
  3  หมายถึง  มีความตองการในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความตองการในระดับนอย 
  1  หมายถึง  มีความตองการในระดับนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น 

 ขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีทานกรุณาเสียสละเวลาในการแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม 
คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําเสนอการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 

     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

       โทรศัพท 0-2889-4858 ตอ 2301 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีฐานะเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย4 พ้ืนท่ี ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักงานอธิการบดี ศาลายา  (จังหวัดนครปฐม) 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  (กรุงเทพมหานคร) 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนท่ีเพาะชาง  (กรุงเทพมหานคร) 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล  (จังหวัดประจวบคีรีขันธ) 

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต  http://www.rmutr.ac.th หรือ http://grade.rmutr.ac.th 

สําหรับนักเรียน 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน  หนาขอความท่ีเปนจริง และกรอกขอความลงในชองวางท่ีกําหนด 

กรณีท่ีทานเลือกตัวเลือกในขอนั้น แตละขอใหเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว กรุณาตอบทุกขอ 

 1.  เพศ. 
   ชาย   หญิง 
 2.  อายุ  

   ต่ํากวา 17 ป  17 ป  18 ป 

   19 ป    20 ป  21 ป ข้ึนไป 

 3.  สายวิชาท่ีกําลังศึกษาอยู 

   มัธยมศึกษาปท่ี 6 สาย.................................................................................................. 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สาขาวิชา.................................................................... 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 

4. ท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู 

  กรุงเทพมหานคร   ปทุมธานี   นนทบุรี  
  สมุทรปราการ   นครปฐม   กาญจนบุรี 
  สุพรรณบุรี   สมุทรสาคร       สมุทรสงคราม 
  ราชบุรี   เพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................ 

5. รายไดท่ีผูปกครองไดรับตอเดือน  
  ต่ํากวา 5,000 บาท  5,001-10,000 บาท  10,001-15,000 บาท 
  15,001-20,000 บาท  20,001-30,000บาท  30,001-40,000 บาท  
  40,001-50,000 บาท  50,000 บาทข้ึนไป 

6.  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 
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ตอนท่ี 2  การรับรูและความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน หนาขอความท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

คณะ 
(สาขาวิชาท่ีเปดสอนอยู) 

สาขาวิชาใหม 
 (แตละคณะ 

ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ระดับความตองการ 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร 
   1) วิศวกรรมโยธา 
   2) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
   3) วิศวกรรมโทรคมนาคม 
   4) วิศวกรรมการวัดคุม 
   5) วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
   6) วิศวกรรมไฟฟา 
   7) วิศวกรรมเครื่องกล 
   8) วิศวกรรมวัสด ุ

 วิศวกรรมอุตสาหการ      

 วิศวกรรมเคม ี      

 วิศวกรรมแหลงนํ้า      

 วิศวกรรมเกษตร      

 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม      

 วิศวกรรมซอฟตแวร      

 วิศวกรรมสิ่งทอ - เคมีสิ่งทอ      

 วิศวกรรมพลาสติก      

วิศวกรรมโพลิเมอร      

 วิศวกรรมปโตรเคม ี      

  วิศวกรรมการผลิต      

  วิศวกรรมระบบราง      

 วิศวกรรมสํารวจ      

 วิศวกรรมอาหาร      

 วิศวกรรมแปรรูปสนิคาเกษตร      

  อ่ืนๆ 
................................................... 
.................................................... 

     

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ   
การออกแบบ 
   1) เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 
   2) การจัดการงานกอสราง 
   3) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
   4) เทคโนโลยีนิเทศศิลป 
   5) สถาปตยกรรมและการออกแบบ  
       ชุมชนเมือง 
   6) สถาปตยกรรมภายใน 
   7) การจัดการทรัพยากรอาคาร 

การออกแบบสื่อดิจติอล       

 ภูมิสถาปตยกรรม       

 สถาปตยกรรมไทย      

สถาปตยกรรมเพ่ือการ    
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

     

 อ่ืนๆ 
................................................... 
.................................................... 
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คณะ 
(สาขาวิชาท่ีเปดสอนอยู) 

สาขาวิชาใหม 
 (แตละคณะ 

ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ระดับความตองการ 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

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

เทคโนโลยีระบบควบคุม 
     อัตโนมัต ิ

     

เทคโนโลยีการโฆษณาและ   
     สื่อผสม 

     

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส      

การออกแบบสิ่งพิมพและ   
บรรจภุัณฑ 

     

การจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน      

การออกแบบกราฟกและ
มัลติมีเดีย 

     

เทคโนโลยีเครือขายและ
คอมพิวเตอร 

     

 อ่ืนๆ 
................................................... 
.................................................... 

     

4. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การทองเท่ียว 
  1) การทองเท่ียว 
  2) การโรงแรม 
 

 สุขภาพและสปา      

 การจัดประชุม และการจดั   
     นิทรรศการ  

     

 การจัดการครัวและ
ภัตตาคาร      

     

อาเซียนศึกษา  (นานาชาติ)       

การทองเท่ียวโดยชุมชน       

 ธุรกิจบริการ      

 ธุรกิจนําเท่ียว      

 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ      

การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร      

 อ่ืนๆ 
................................................... 
.................................................... 

     

   5. คณะบริหารธุรกิจ 
 1) บัญชี 
 2 )  ก า ร จั ด ก า ร -ก า ร จั ด ก า ร
อุตสาหกรรม 
 3) การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 
 4) การตลาด 
 5) เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
 6) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 7) บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
 8) ภาษาจีนธุรกิจ 

การบริหารองคกรและ 

ทรัพยากรมนุษย 
     

 การประกันภัยและการ
จัดการความเสีย่ง 

     

 การเงินและการธนาคาร      

 การจัดการโลจิสติกส      

 อ่ืนๆ 
................................................... 
.................................................... 
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คณะ 
(สาขาวิชาท่ีเปดสอนอยู) 

สาขาวิชาใหม 
 (แตละคณะ 

ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ระดับความตองการ 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

6. คณะศิลปศาสตร 
 1) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 2) ภาษาจีน 
 3) ภาษาญี่ปุน 
 
 
 
 

 คณิตศาสตรประยุกต      

 ภาษาเกาหล ี      

 ภาษาไทย      

 ภาษามลาย ู      

 ภาษาพมา      

 ชีววิทยา      

 ฟสิกส      

 วิทยาศาสตรประยุกต      

อ่ืนๆ 
................................................... 
.................................................... 

     

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      

 ประยุกตศลิปศึกษา      

 การออกแบบเครื่องประดับ      

 การออกแบบเครื่องแตงกาย      

 อ่ืนๆ 
................................................... 
.................................................... 
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ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 
 
 

 1. ทานคิดวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะเปนหนึ่งในสถานศึกษาท่ีทานจะเลือก/สอบเขาศึกษาตอ
หรือไม 

  เลือก    เพราะ..................................................................................................................... 
  ไมเลือก เพราะ......................................................................................................................... 
 

 2. เหตุผลท่ีใชเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรในการศึกษาตอ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 
   การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
   อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ 
   มีสาขาวิชาท่ีหลากหลาย  
   มีรุนพ่ีศึกษาอยูมหาวิทยาลัยฯ นี้ 
   ใกลบานของนักเรียน 
   ผูปกครองแนะนํา 
   อาจารยท่ีแผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา 
   คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอ่ืน 
   การแขงขันนอยกวามหาวิทยาลัยอ่ืน 
   การเดินทาง/คมนาคมสะดวก 
   เพ่ือประกอบอาชีพตอจากครอบครัว 
   อ่ืนๆ.......................................................................................................................................... 
 
 3. ความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร (ระบุชื่อสาขาวิชา) 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม  
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  แนวโนมความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลรัตนโกสินทรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
----------------------------------------------- 

คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้  ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 
 

 ตอนท่ี 1 เปนขอคําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับการรับรูและความตองการศึกษาตอสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) โดยใชเกณฑการประเมิน5 ระดับ ดังนี้ 
  5   หมายถึง  มีความตองการในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีความตองการในระดับมาก 
  3  หมายถึง  มีความตองการในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความตองการในระดับนอย 
  1  หมายถึง  มีความตองการในระดับนอยท่ีสุด 
 
 ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ  ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น 

 ขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีทานกรุณาเสียสละเวลาในการแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม 
คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําเสนอการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 

     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

                                                                         โทรศัพท 0-2889-4858 ตอ 2301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีฐานะเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 4 พื้นที่ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร สาํนักงานอธิการบดี ศาลายา 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร พื้นที่เพาะชาง 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 

สําหรับครูแนะแนว 

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต  http://www.rmutr.ac.th  หรือ  http://grade.rmutr.ac.th 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความท่ีเปนจริง และกรอกขอความลงในชองวางท่ีกําหนด กรณี

ท่ีทานเลือกตัวเลือกในขอนั้น แตละขอใหเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว กรุณาตอบทุกขอ 

 1.  เพศ 
   ชาย   หญิง 

 2.  อายุ  

   20-25ป   26-30 ป  31 - 35 ป 

   36 - 40 ป    41 - 45ป  46 - 50 ป 

   51 - 55 ป    56 - 60 ป  60 ปข้ึนไป 

 3.  ระดับการศึกษา 

   ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท   

   ปริญญาเอก    อ่ืนๆ..................................... 

 4. จังหวัดท่ีทํางาน 
 กรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี  นนทบุรี  
 สมุทรปราการ  นครปฐม  กาญจนบุรี 
 สุพรรณบุรี  สมุทรสาคร      สมุทรสงคราม 
 ราชบุร ี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................ 

5. ประสบการณในการทํางานแนะแนว 
  นอยกวา 1 ป  1 – 5 ป  6 - 10 ป 
  11 - 15 ป  16 - 20 ป  มากกวา 20 ป 
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ตอนท่ี 2  การรับรูและความตองการเปดสาขาวิชาใหมระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 รัตนโกสินทร 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

 

คณะ 
(สาขาวิชาท่ีเปดสอนอยู) 

สาขาวิชาใหม 
 (แตละคณะ 

ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ระดับความตองการ 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร 
   1) วิศวกรรมโยธา 
   2) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
   3) วิศวกรรมโทรคมนาคม 
   4) วิศวกรรมการวัดคุม 
   5) วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
   6) วิศวกรรมไฟฟา 
   7) วิศวกรรมเครื่องกล 
   8) วิศวกรรมวัสด ุ

 วิศวกรรมอุตสาหการ      

 วิศวกรรมเคม ี      

 วิศวกรรมแหลงนํ้า      

 วิศวกรรมเกษตร      

 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม      

 วิศวกรรมซอฟตแวร      

 วิศวกรรมสิ่งทอ - เคมีสิ่งทอ      

 วิศวกรรมพลาสติก      

 วิศวกรรมโพลิเมอร      

 วิศวกรรมปโตรเคม ี      

  วิศวกรรมการผลิต      

  วิศวกรรมระบบราง      

  วิศวกรรมแปรรปูสินคาเกษตร      

  วิศวกรรมสํารวจ      

  วิศวกรรมอาหาร      

  อ่ืนๆ...................................... 
..................................................... 

     

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ   
การออกแบบ 
   1) เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 
   2) การจัดการงานกอสราง 
   3) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
   4) เทคโนโลยีนิเทศศิลป 
   5) สถาปตยกรรมและการออกแบบ  
       ชุมชนเมือง 
   6) สถาปตยกรรมภายใน 
   7) การจัดการทรัพยากรอาคาร 
 
 
 
 

 การออกแบบสื่อดิจติอล      

 ภูมิสถาปตยกรรม       

 สถาปตยกรรมไทย      

 สถาปตยกรรมเพ่ือการ    
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

     

 อ่ืนๆ...................................... 
..................................................... 
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คณะ 
(สาขาวิชาท่ีเปดสอนอยู) 

สาขาวิชาใหม 
 (แตละคณะ 

ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ระดับความตองการ 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

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

 เทคโนโลยีระบบควบคุม   
     อัตโนมัติ   

     

 เทคโนโลยีการโฆษณาและ
สื่อผสม 

     

 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส      

 การออกแบบสิ่งพิมพและ   
     บรรจุภัณฑ 

     

 การจัดการอุตสาหกรรมโรงงาน      

 การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดยี      

 เทคโนโลยีเครือขายและ
คอมพิวเตอร 

     

 อ่ืนๆ................................      

4. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การทองเท่ียว 
  1) การทองเท่ียว 
  2) การโรงแรม 
 

 สุขภาพและสปา       

 การจัดประชุม และการจดั   
     นิทรรศการ 

     

 การจัดการครัวและภตัตาคาร          

 อาเซียนศึกษา  (นานาชาติ))      

 การทองเท่ียวโดยชุมชน       

 ธุรกิจบริการ      

 ธุรกิจนําเท่ียว      

 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ      

 การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร      

 อ่ืนๆ……………………………..      

 5. คณะบริหารธุรกิจ 
 1) บัญชี 
 2 )  ก า ร จั ด ก า ร -ก า ร จั ด ก า ร
อุตสาหกรรม 
 3) การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 
 4) การตลาด 
 5) เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
 6) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 7) บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
 8) ภาษาจีนธุรกิจ 
 
 
 

 การบริหารองคกรและ   
     ทรัพยากรมนุษย 

     

 การประกันภัยและการจดัการ 
     ความเสี่ยง 

     

 การเงินและการธนาคาร      

 การจัดการโลจิสติกส      

 อ่ืนๆ ....................................... 
...................................................... 
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คณะ 
(สาขาวิชาท่ีเปดสอนอยู) 

สาขาวิชาใหม 
 (แตละคณะ 

ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ระดับความตองการ 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

6. คณะศิลปศาสตร 
 1) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 2) ภาษาจีน 
 3) ภาษาญี่ปุน 

 คณิตศาสตรประยุกต      

 ภาษาเกาหล ี      

 ภาษาไทย      

 ภาษามลาย ู      

 ภาษาพมา      

 ชีววิทยา      

 ฟสิกส      

 วิทยาศาสตรประยุกต      

 อ่ืนๆ ....................................... 
...................................................... 

     

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      

 ประยุกตศลิปศึกษา      

 การออกแบบเครื่องประดับ      

 การออกแบบเครื่องแตงกาย      

 อ่ืนๆ........................................ 
...................................................... 

     

      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 
 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 
 
 

 1.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะเปนหนึ่งในสถานศึกษาท่ีทานจะแนะนําใหนักเรียน 
นักศึกษา เลือกสอบเขาศึกษาตอหรือไม 
 

  เลือก    เพราะ........................................................................................................................ 
  ไมเลือก เพราะ........................................................................................................................ 
 

 2. เหตุผลท่ีครูแนะแนวใชแนะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรใหนักเรียนนักศึกษาศึกษา
ตอ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
   อาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ 
   มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายในการศึกษาตอ 
   มีผูศึกษาอยูมหาวิทยาลัยนี้ 
   ใกลบานของนักเรียน 
   ตามความประสงคของผูปกครอง 
   อาจารยท่ีแผนกแนะแนวโรงเรียนเดิมแนะนํา 
   คาใชจายในการศึกษาต่ํากวามหาวิทยาลัยอ่ืน 
   การแขงขันเขาศึกษาตอนอยกวามหาวิทยาลัยอ่ืน 
   เพ่ือประกอบอาชีพตอจากครอบครัว 
   การเดินทาง/คมนาคมสะดวก 
   อ่ืนๆ.......................................................................................................................................... 
 

 3. ความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับความตองการเปดสาขาวิชาใหมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร (ระบุชื่อสาขาวิชา) 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม  
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ประวัติผูวิจัย 
 

 
1. ช่ือ-สกุล   : ดร.อนันต เตียวตอย  
   
2. ตําแหนงปจจุบัน : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   
3.หนวยงานท่ีสามารถ
ติดตอได 

: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

   
4. วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก 

(ปร.ด.การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   
5. ประสบการณงานวิจัย :  -ไมมี- 
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ประวัติผูวิจัย 
 

1.ช่ือ -สกุล นายสุรกิจ  ปรางสร 
2.ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
3.หนวยงานท่ีสามารถ
ติดตอได 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

 
4. วุฒิการศึกษา  
ระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ระดับปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา               

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
5. ประสบการณงานวิจัย 

ป พ.ศ. ช่ืองาน 
พ.ศ. 2550 - โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการรับชมราย การโทรทัศนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 
พ.ศ.2552 - คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตท่ีพึงประสงคสําหรับสถาน

ประกอบการดานสื่อสารมวลชน : กรณีศึกษาจากสถานประกอบการสถานีวิทยุ
โทรทัศน 

พ.ศ.2553 - การศึกษาคุณภาพสื่อประชาสัมพันธเพ่ือการสงเสริมการทองเท่ียวตลาดบางหลวง 

พ.ศ.2554 - การพัฒนาสื่อวีดิทัศนศิลปะการแสดงเพ่ืออนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน                     
จ.สุพรรณบุรี กรณีศึกษาเพลงอีแซว 
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ประวัติผูวิจัย 
 

1. ช่ือ-สกุล  นายเมธังกร สุธีวร  
 
2. ตําแหนงปจจุบัน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 
3. หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 93/414 ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 
4. วุฒิการศึกษา 
 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   
5. ประสบการณงานวิจัย 

 
- ไมมี 
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