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บทคัดยอ
 การวิจัยแบบผสมผสานเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเขาศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี (ตอเนื่อง) ประจําป

การศึกษา 2556 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผูปกครอง 

จํานวน 21 คน แบงเปน 2 กลุม คือ นักศึกษา จํานวน 13คน ผูปกครอง จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเขาศึกษาตอของนักศึกษาแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง

การสนทนากลุม มเีนือ้หาครอบคลมุทัง้ 7 ดาน ไดแก ดานหลกัสตูร ดานสภาพแวดลอม ดานสือ่การสอน ดานคมนาคม 

และดานประชาสมัพนัธ ปจจยัดานการมงีานทาํในอนาคต รวมทัง้ความมชีือ่เสยีงของผูกอต้ัง ผลของการวจิยั พบวา สาม

อันดับแรกท่ีเปนปจจัย สงผลตอการเขาศึกษาตอไดแก ปจจัยสภาพแวดลอม (x= 4.15,S.D = .54) ปจจัยดานผูสอน 

(x= 4.15,S.D = .62) และปจจัยดานการมีงานทําในอนาคต (x= 4.14,S.D = .60) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

นักศึกษาและผูปกครอง ผลของการวิเคราะห พบวา ไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยระดับ

ความคิดเห็นของผูปกครอง อยูระดับ (x= 4.034,S.D = .50) และนักศึกษาอยูในระดับมากเชนกัน (x= 4.019, S.D = 

.453) จากการทําสนทนากลุมยอยสวนใหญตอบวา หลักสูตรดีชัดเจน สภาพแวดลอม รมรื่น สื่อการสอนทันสมัย ดาน

คมนาคม นกัศกึษามีมอเตอรไซค บางคนน่ังรถประจําทาง ดานประชาสัมพันธ รบัรูทางส่ือตางๆ และ e- mail นกัศึกษา

มงีานทําหลังเรียนจบ และผูกอตัง้วทิยาลัย เปนทีรู่จกัในพ้ืนทีแ่ละมีชือ่เสียงมาก การทดสอบความคิดเห็นของนักศกึษา

และผูปกครองท่ีมีผลตอหลักสูตรกับคาเฉลี่ยที่กําหนด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 แสดงวาการ

บริหารจัดการหลักสูตร ทั้ง 7 ปจจัยมีความเหมาะสม

คําสําคัญ: ปจจัยที่มีผลตอการเขาศึกษา, หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Abstract

 This mix quantitative and qualitative research about factors effect entrance technology 

management industrial continuing program. Academic year 2556. The sky informants were students 
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technology management industrial and their guardians 21 people devided into 2 groups such as 

the guardians 8 people the student 13 people. The tools were the questionnaires about factors 

that affecting student for entrance, semi structure interview and focus group. Using open ended 

questionnaire 7 items such as curriculum dimension, environment dimension media dimension, 

transportation dimension, public relations dimension and hove career in the future and the 

famous of foundation the results showed that the three ranks of factors that affect entrance such 

as environment factors, (x= 4.15,S.D = .54) teacher dimension (x= 4.15,S.D =. 62) and had career in 

the future (x= 4.14,S.D =. 60)Comparative of student’s precautions of students, guardian showed 

that no difference in level signifi cantly in statistical .05which the level of the guardian in level (x= 

4.034, S.D = .50) and the student in level much the same (x = 4.019,S.D = .453) from focus groups 

most of them answered that, the curriculum was clear, environment comfortable, plenty of trees, 

media was up date, transportation using motorcycles some took a bus, Pubic rotation’s students 

receive information for variety media and e-mail. The student have career after graduation and the 

foundation of the school was famous, and well known in that area. From the test of the students 

perception and the guardian perception that effecting and the guardian with signifi cantly in statistics 

.05 meaned that management of curriculum of 7 factors that were auditable and valuable. 

Keywords: Factors effect entrance, Technology Industrial Management (Continuing Program)

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ทุกประเทศพยายามที่และการศึกษาพัฒนา 

และประสบความสําเร็จในทุกดาน เชน การเมือง สังคม

เศรษฐกิจวัฒนธรรม จากแผนพัฒนาและใชแนวทางท่ีมี

ประโยชน และสําคัญที่สุดในทุกๆดาน เพ่ือเปนพื้นฐาน

ของการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต อีกอยางหนึ่ง

จําเปนตองพิจารณา พื้นฐานของความเจริญงอกงาม

ของแตละบุคคล ประเด็นความตองการปจจัยตางๆ การ
ปรับปรุงปจจัยตางๆ เหลานี้จะมีผลตอความเจริญเติบโต

ของประเทศชาติ และมุมมองในการพัฒนาการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา มีจุดประสงคจะเตรียมผูเชี่ยวชาญ มี

การคนควาและมีนวัตกรรมใหมๆ ที่จะมีประโยชนตอ

ผูเรียน เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา นักศึกษาชั้นมัธยม
ปลายไมไดมโีอกาสทีจ่ะไดรบัการเรยีนในขัน้อดุมศกึษาได

เทาเทยีมกนั ขึน้อยูกบัสถานศกึษาจะมแีหลงเอือ้อาํนวยใหมี
สถานการณทีก่อใหเกดิความทาทายในการเรยีน มสีถาบนั

การศึกษาหลายแหงที่จะเติมเต็มภาวะวิกฤตทางการ

ศึกษา ดังน้ันจึงจําเปนตองศึกษาปจจัยและสถานการณ

ทางสังคม ที่จะนําผูเรียนไปสูความกาวหนาและประสบ

ความสําเร็จ มีตัวแปรหลายตัวที่สามารถวิเคราะหผล

ของความสําเร็จของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวแปร

ปจจัยเหลานี้ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล สังคมและปจจัย

ทางจิตวิทยา ซึ่งเปนมุมมองดานพิเศษเจาะจง มีอิทธิพล

ตอความสําเร็จของนักศึกษาในอนาคต

 อกีท้ังนโยบายแหงพระราชบัญญตักิารศึกษาแหง

ชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
การดําเนินงานในวิทยาลัยหรือสถาบันของการเรียนรู ครู
ผูสอนและผูบริหารการศึกษามีความสําคัญโดยเฉพาะ

ครผููสอน เพราะมีหนาทีโ่ดยตรงในการจัดการเรียนรู ดงันัน้

จําเปนที่บุคคลเหลานี้ตองมีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก หากครูผูสอน

ไมพัฒนาตนเองไปพรอมกับความกาวหนาในดานอ่ืนๆ 

ในระบบการศึกษาแลว อาจจะทําใหการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นปญหาและ
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สถานการณของประเทศไทย การปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2552 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งอธิบายวาการจัดการ

ศกึษามุงสรางคณุภาพและประสิทธภิาพขององคการโดย

รวม ซึง่ตองอาศยับคุคล และทมีงานทุกฝาย นาํเอาความรู 

ทกัษะและประสบการณมาปฏบิตัใิหเกดิถายโอนการเรียน

รู และมีการแลกเปล่ียนองคความรูซึ่งกันและกัน Senge 

(1990) ไดสรุปวา องคกรแหงการเรียนรูผานบุคคลท่ีใฝรู 

การเรียนรูของแตละคนไมไดเปนแหลงหรือไมไดเปนหลัก

ประกันวา เกิดการเรียนรูในองคกร แตจะเกิดขึ้นไดตอ

เมือ่บคุคลมกีารเรยีนรู ซึง่ถือวาเปนหวัใจขององคการแหง

การเรียนรู ซึง่แนวคดิพืน้ฐาน เชือ่วาการพัฒนาองคการมี

คุณสมบัติหรือพฤติกรรม 5 ดาน คือดานที่บุคคลมีความ

เปนเลิศ ดานรูปแบบวิธีคิด ดานมีวิสัยทัศนรวมกัน ดาน

การเรียนรูรวมกันเปนทีม และดานความคิดอยางเปน

ระบบ ซึ่งถือเปนลักษณะสําคัญที่สุด 

 นอกจากน้ันการศึกษาเปนการพัฒนาใหมคีวามรู 

มีคุณธรรม และมีจริยธรรม สามารถรวมงานกับผูอื่น

ได และดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางมีความสุข การ

พัฒนาการศึกษาของประเทศจะประสบความสําเร็จได 

จําเปนตองมีการวางแผนและดําเนินการเชิงรุกดวยน้ัน 

หมายถึงการใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอหลักสูตร 
และคาดการณแนวโนมในอนาคตดานการศึกษา เพื่อ

นํามาใชประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงอุปสรรคปญหาและใช

ประโยชนสูงสุดจากแนวโนมในอนาคตที่จะมาถึง
 ในปจจุบนัแนวโนมดานการศึกษาไดถกูพฒันาข้ึน 

ซึง่เปนกระแสทาํใหผูปกครอง นกัเรยีน นกัศกึษาเกดิความ

กระตอืรอืรน พยายามหาทางศกึษาตอในระดบัอดุมศกึษา 

เพือ่พฒันาตนเองใหมคีวามรู ความสามารถ ทกัษะ นาํไป
สูการแขงขันในชวงชีวิต วัยทํางาน การเลือกงานอาชีพ 

ตําแหนงท่ีมีความเหมาะสม รายไดเพิ่มขึ้น ตลอดเปนที่

ยอมรับของเพื่อนฝูง ชุมชนและสังคม (ฉัตรชัย อินทสังข, 

ณพรรณ สินธุศิริ, ดุษฎี เทียบเทศ บุญมาสูงทรง, ปุริม 

หนุนนัค. 2545)

 จากเหตุการณดังกลาวผูวิจัยเห็นวา ควรมีการ

ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เลือกการศึกษา

ตอระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) ซึ่งเปน

หลกัสูตรใหม ป พ.ศ. 2554 เปนหลกัสูตรทีส่อดคลองตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.

2550 – 2554) ทีก่ลาวถึง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม กอใหเกิดซึง่การรวมถงึ ความกาวหนาอยาง

รวดเร็วของเทคโนโลยี ดานอุตสาหกรรม กอใหเกิดการ

เปลีย่นแปลงทัง้โอกาสและภยัคกุคาม ดานเศรษฐกจิและ

สงัคม ดงันัน้การพฒันาหลกัสตูรท่ีสอดคลองเพ่ือใหบณัฑติ

ทีจ่บหลักสตูรนี ้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

สามารถท่ีจะบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ 

รวมถงึการประยกุตใชเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ทีเ่หมาะสม

ผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เปาหมายยุทธศาสตร

กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธของวิทยาลัยบัณฑิต

เอเซยี และเปาหมายยทุธศาสตรนอกกรอบ นโยบายดาน

การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ รวมไปถึง

แนวโนมความตองการของตลาดแรงงาน ตอบุคคลดาน

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีจําเปนมากข้ึนใน

อนาคต 

 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) Bachelor of Tech-

nology Program in Technology Management 

(Continuing Program) ซึ่งมุนเนนผลิตบัณฑิตเรียน 2 ป 

ไดปริญญาตรี ซึ่งมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ 

วิเคราะห วินิจฉัยแกปญหา กําหนดแผนและดําเนินการ

ดานกลยุทธ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหองคการดานการ

จัดการอุตสาหกรรม โดยเนนการทําหนาที่ประสานงาน

ระหวางผูประกอบการ ผูออกแบบ วิศวกร และผูปฏิบัติ
งานชางฝมือเฉพาะดาน หลักสูตรมีความยืดหยุนเปด

โอกาสใหมีการเลือกเรียนที่เหมาะสม เพื่อเขาไปแกไข

ปญหาในชุมชนและทองถิ่น มุงเนนการผสมผสาน สภาพ
ความเปนจริงของสังคมและชุมชน โดยสามารถถายทอด

ความรู ทักษะ ความสามารถดานการวางแผน การ
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ออกแบบ การจัดองคการ การควบคมุ การตรวจสอบและ

บํารุงรักษาในดานการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได

อยางมีประสิทธิภาพ

 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยทีมีผล

ตอการการเขาศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม เพือ่ศกึษาสภาพปญหาการจดัการหลกัสตูร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยที่มีผล

ตอการเขาศึกษา 7 ปจจัย ไดแก หลักสูตรในการเรียน

การสอน, สภาพแวดลอม , ความมีชื่อเสียงของผูกอตั้ง

สถาบัน การไดงานทําในอนาคต การประชาสัมพันธ

ผูสอนคณาจารย การคมนาคม การศึกษาครั้งนี้จะเปน

พื้นฐานของปญหาของผูเรียน, อาจารยและหลักสูตร 

ซึ่งจะเปนแนวทางแกไขปญหาผูเรียน ซึ่งผูบริหารและ

คณาจารยจะนาํขอมลูทีไ่ดมา คณาจารยพฒันาและดงึดูด

ปรับปรุงหลักสูตรในรายละเอียด เพื่อการจัดการศึกษาท่ี

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป

 
วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาศึกษาตอ

ของนกัศกึษา หลกัสตูรการจดัการเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการ

จัดการหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ระหวางนักศึกษาและผูปกครอง

 2.3 เพื่อทดสอบความคิดเห็นของนักศึกษา และ

ผูปกครองกับคาคะแนนเฉลี่ยที่กําหนด

 2.4 เพื่อศึกษาสภาพปญหาของการจัดหลักสูตร

การจัดการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม วทิยาลัยบณัฑติเอเซีย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน เปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม อยางมีประสิทธิผล

วิธีดําเนินงาน 

 การวิจยัเร่ืองปจจัยท่ีมผีลตอการเขาศึกษาตอของ

นกัศกึษา สาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม(ตอเนือ่ง) วทิยาลยั

บัณฑิตเอเชีย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสอบถาม

และการสนทนากลุม(Focus Group ) 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษา 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ป

การศึกษา 2556 และผูปกครองจํานวน 21 คน แบงออก

เปน 2 กลุม ไดแก นกัศกึษาสาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

จํานวน 13 คน และผูปกครอง จํานวน 8 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก

 5.1 แบบสอบถาม

 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

ที่มีผลตอการเขาศึกษาตอของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ซึ่งแบงออกเปน 3 

ขั้นตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ

ของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจ

รายการ(Check List) โดยสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป

ของกลุมเปาหมาย มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ

ที่มีการหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีลักษณะเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประกอบประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคอรท (Likert) โดยคาแตละ

ระดับมีความหมายดังนี้ 

 5 หมายถึง มคีวามคิดเห็นตอหลักสตูรอยูในระดับ

มากท่ีสุด

 4 หมายถึง มคีวามคิดเห็นตอหลักสตูรอยูในระดับ

มาก
 3 หมายถึง มคีวามคิดเห็นตอหลักสตูรอยูในระดับ

ปานกลาง
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 2 หมายถึง ความคิดเหน็ตอหลกัสูตรอยูในระดับ

นอย

 1 หมายถึง มคีวามคิดเห็นตอหลักสูตรอยูในระดับ

นอยมาก

 ตอนที ่3 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็

เพิม่เติมทีม่ตีอหลักสูตรเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและสภาพ

ปญหาตางๆนอกเหนือจากท่ีกําหนดในสวนท่ี 2 โดยมี

ลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open Ended)

 5.2 แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง

 เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ประกอบดวย

คําถามต้ังตนและคําถามตอเนื่อง จํานวน 7 ขอ โดยมี

เนื้อหาครอบคลุมท้ัง 7 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดาน

สภาพแวดลอม ดานส่ือการเรียนการสอน ดานการ

คมนาคม ดานการประชาสัมพันธ ดานอาจารยผูสอน และ

ดานการไดงานทํา

การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ

 การสรางและการหาคณุภาพเครือ่งมอืทีใ่ชในการ

วิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามข้ันตอน

ดังนี้

 6.1 ศกึษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ

การจัดหลักสูตร วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของ

วิทยาลัย คูมือหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 6.2 ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ตามวธิขีองลเิคอรท (Likert)

และการสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด บุญชม 

ศรีสะอาด (2553) กําหนดกรอบโครงสราง เนื้อหาของ
ขอคําถาม

 6.3 ดาํเนนิการสรางแบบสอบถามตามทีไ่ดศกึษา

ไวและนาํแบบสอบถามทีส่รางเสรจ็แลว เสนอผูเชีย่วชาญ 
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

(Construct Validity) และความตรงเชงิเนือ้หา (Content 

Validity) และใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม

กับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congru-
ence: IOC) 

 6.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) 

กับนักศึกษาและผูปกครองสาขาอ่ืนที่ใกลเคียงกับกลุม

ประชากรที่นักศึกษา ซึ่งมิใชประชากรศึกษาในครั้งนี้ 

จํานวน 30 คน 

 6.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบ มา

วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดย

วิธีการคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coeffi cient) ตาม

วิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 

 0.98 

 6.6 จดัพมิพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาตอไป

7. การเก็บรวบรวมขอมูล
 การเกบ็รวบรวมขอมลู ผูศกึษาไดดาํเนนิการตาม

ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 7.1 ตดิตอและประสานงานกบัหวัหนาสาขาวชิา

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม วทิยาลยับณัฑติเอเชีย เพือ่ขอทาํ

วิจัย

 7.2 ตดิตอและนัดวนักบัผูปกครองและนักศกึษา

สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เพือ่ขอความอนุเคราะหและ

ใหความรวมมือ

 7.3 ประสานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพลในการ

ขอใชสถานท่ีสําหรับการทําวิจัย

 7.4 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการ

ประชุมกลุมเปาหมาย ตามวันเวลานัดหมาย แจก

แบบสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนและสัมภาษณ 
ดวยวิธีการสนทนากลุม ผูวิจัยเก็บรวบรวมดวยตนเอง

8. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษา ไดวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทําการ

วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

 8.1 วเิคราะหขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม

โดยหาคาความถี ่(Frequency) และคารอยละ (Percent-
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age) 

 8.2 วเิคราะหขอมลูเกีย่วกบัทศันคตติอหลกัสตูร ฯ 

โดยหาคาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว

นําคาเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2553: 100) 

 4.51 -5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือปญหาอยู

ในระดับมากท่ีสุด

 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือปญหา

อยูในระดับมากที่สุด

 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือปญหา

อยูในระดับปานกลาง

 1.50 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือปญหา

อยูในระดับนอย

 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือปญหา

อยูในระดับนอยที่สุด

 8.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอ

การจัดหลักสูตร ฯ จําแนกตามกลุมนักศึกษากับกลุม

ผูปกครอง โดยการทดสอบคาที t- test (แบบ Indepen-

dent Samples) 

 8.4 วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

นักศึกษาและผูปกครอง กับคะแนนเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นที่ตองการ โดยการทดสอบคา t- test (แบบ one 
Samples) 

 8.5 สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลาย
เปดและการสนทนากลุม (Focus Group) ผูวจิยัใชวธิกีาร

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

9. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

 9.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ

   9.1.1 คา IOC (Index of Ltem Objective 
Congruence

   9.1.2 คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

(Reliability)

 9.2 สถิติพื้นฐาน

  9.2.1 คาความถี่ (Frequency) 

  9.2.2 คารอยละ (Percentage)

  9.2.3 คาเฉล่ีย(Mean)

  9.2.4 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)

 9.3 สถิติที่ใชในการสอบสมมติฐาน

  9.3.1 t –tests (Independent Samples)

  9.3.2 t –tests (One Samples)

10. สรุปผลการวิจัย

 8.1 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาศึกษาตอ

หลักสูตรเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ผลการวิจยั พบวา ความ

คิดเห็นของนักศึกษาและผูปกครองท่ีมีตอหลักสูตร โดย

รวมอยูในระดับมาก ( x= 4.15,S.D =. 47) เมื่อพิจาณา

เปนรายปจจัย พบวา สามอันแรกที่เปนปจจัยสงผลตอ

การเขาศึกษาตอ ไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอม (x= 

4.15,S.D = .54) ปจจัยดานผูสอน (x= 4.15,S.D = .62) 

และปจจัยการไดงานทําในอนาคต (x= 4.15,S.D = .60) 

 8.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

นักศึกษาและผูปกครองที่มีตอการจัดการหลักสูตร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไมมีความแตกตางกัน 

  8.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

นักศึกษาและผูปกครองกับระดับความคิดเห็นที่กําหนด 

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 

 8.4 สภาพปญหาการจดัการหลกัสตูรฯ โดยภาพ

รวมอยูในเกณฑที่ดีและเหมาะสม มีขอที่ควรปรับปรุง

เพิ่มเติม ไดแก ดานการประชาสัมพันธ ควรกระจายการ

ประชาสมัพนัธไปยงัพืน้ท่ีนอกจงัหวดัขอนแกน ใหหลากหลาย
วิธีการ ดานการจัดการเรียนการสอน ควรเพ่ิมการ

ศึกษาดูงานและการฝกงานนอกสถานที่ ใหตรงกับสาขา

วิชาท่ีเรียน 
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11. การอภิปรายผล

 11.1 ปจจัยท่ีสงผลตอการเขาศึกษามีคะแนน

เฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 4.03,S.D = .47)ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะวา เปนหลักสูตรที่ตองการของตลาดแรงงาน 

ประกอบกับนกัศึกษาเคยเปนศษิยเกาของวิทยาลัย ทาํให

คุนเคยกับอาจารย ผูสอน สอดคลองกับการศึกษาของ 

ปฎล พันทวงศ และไพโรจน ดวงวิเศษ (2543.) อธิบาย

วาหลักสูตรที่ตองทําใหนักศึกษามีงานเหมาะสม ตลาด

แรงงานเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียน

 ผลการพิจารณาปจจัยรายดาน พบวา 3 อันดับ

แรกท่ีสงผลตอการเขาศึกษา ไดแก ปจจัยสภาพแวดลอม

(x= 4.15,S.D =.54) ปจจัยดานผูสอน (x= 4.15,S.D = 

.62) และปจจัยดานการมีงานทําในอนาคต (x= 4.14,

S.D = .60) ที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวาสภาพแวดลอม 

สถานท่ีเรียนเหมาะสม มีความสะดวกสบาย รวมทั้ง

การคุนเคยกับผูสอน ตลอดจนความคาดหวังการมีงาน

ทํา สอดคลองกับการศึกษา ทฤษฎีและงานวิจัยของ 

Oliva.1992:8-9 ที่อธิบายวา ปจจัยสภาพแวดลอม 

ปจจัยดานผูสอน และปจจัยมีงานทําในอนาคต เปนสิ่ง

สาํคญั การท่ีครใูหนกัเรยีนไดเกดิการเรียนรู ใหผูเรยีนรูจกั

สงัเกต ดแูละใหผูเรยีนซกัถามอภปิราย และสรปุการเรยีน
รูที่ไดจากการสาธิต สวนสภาพแวดลอมของการศึกษา 

สอดคลองกับ อรพันธ ประสิทธรัตน (2552) อธิบายวา 
สิ่งแวดลอมการเรียน สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน 

อาคารสถานท่ี โตะ เกาอี้ รวมทั้งมีตนไมรมรื่น ชวยทําให

นักเรียนมีความสุขในการเรียน 

 11.2 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษา
และผูปกครอง ผลการวเิคราะห พบวา ไมมคีวามแตกตางกนั

ทีร่ะดับนยัสาํคญัทางสถิต ิ.05 โดยระดับความคิดเห็นของ

ผูปกครองอยูระดบั (x= 4.034, S.D = .50) และนกัศกึษา

อยูในระดับมากเชนกัน (x= 4.019, S.D = .453) อาจ

เปนเพราะทั้งนักศึกษาและผูปกครองอยูในพื้นที่เดียวกัน 

อยูบานเดียวกัน การประชาสัมพันธเขาถึงทั้งนักศึกษา

และผูปกครอง สอดคลองกับการศึกษาของ วอลเบอร 

(1989:53) ทีอ่ธบิายวา ผูปกครองท่ีอยูพืน้ทีเ่ดยีวกัน ทาํให

เขาใจนักศึกษาไดดี

  11.3 การทดสอบความคิดเห็นของนักศึกษา

และผูปกครอง ที่มีผลตอหลักสูตรกับคาเฉลี่ยที่กําหนด 

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.05 ทั้งนี้เปนเพราะวา การบริหารจัดการหลักสูตรทั้ง 7
ปจจัยเหมาะสมสอดคลองกับการศึกษาของ สมุติร คณุานกุร

(2536: 199- 200 ) กลาวถึงความสําคัญของหลักการวา 

หลักสูตรมีความสําคัญ เพราะเปนเครื่องมือชี้นําทางหรือ

เปนบทบญัญตัขิองทฤษฏีในการจัดการศึกษา และควบคุม

การจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูที่มีสวนในการศึกษา

นําไปปฏิบัติ อีกท้ังยังเปนเกณฑมาตรฐานของการศึกษา

และควบคุมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ

 12.1 การนําไปใชประโยชน ดานการปรับปรุง

หลักสูตรอื่นๆตอไป และควรประชาสัมพันธใหรอบดาน

 12.2 การทําวิจัยคร้ังตอไป ควรทําการวิจัยเพ่ือ

หารูปแบบการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิผลในทุกๆ

ดาน 
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