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บทคัดยอ
การวิจัยแบบผสมผสานเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเขาศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี (ตอเนื่อง) ประจําป
การศึกษา 2556 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผูปกครอง
จํานวน 21 คน แบงเปน 2 กลุม คือ นักศึกษา จํานวน 13คน ผูปกครอง จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเขาศึกษาตอของนักศึกษาแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
การสนทนากลุม มีเนือ้ หาครอบคลุมทัง้ 7 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานสภาพแวดลอม ดานสือ่ การสอน ดานคมนาคม
และดานประชาสัมพันธ ปจจัยดานการมีงานทําในอนาคต รวมทัง้ ความมีชอื่ เสียงของผูก อ ตัง้ ผลของการวิจยั พบวา สาม
อันดับแรกที่เปนปจจัย 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 นักศึกษามีมอเตอรไซค บางคนนัง่ รถประจําทาง ดานประชาสัมพันธ รับรูท างสือ่ ตางๆ และ e- mail นักศึกษา
มีงานทําหลังเรียนจบ และผูก อ ตัง้ วิทยาลัย เปนทีร่ จู กั ในพืน้ ทีแ่ ละมีชอื่ เสียงมาก การทดสอบความคิดเห็นของนักศึกษา
และผูปกครองที่มีผลตอหลักสูตรกับคาเฉลี่ยที่กําหนด 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
* คณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
** อาจารยประจําสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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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 significantly 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 significantly 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
ทุ ก ประเทศพยายามที่ แ ละการศึ ก ษาพั ฒ นา
และประสบความสําเร็จในทุกดาน เชน การเมือง สังคม
เศรษฐกิจวัฒนธรรม จากแผนพัฒนาและใชแนวทางที่มี
ประโยชน และสําคัญที่สุดในทุกๆดาน เพื่อเปนพื้นฐาน
ของการพั ฒ นาประเทศไทยในอนาคต อี ก อย า งหนึ่ ง
จําเปนตองพิจารณา พื้นฐานของความเจริญงอกงาม
ของแตละบุคคล ประเด็นความตองการปจจัยตางๆ การ
ปรับปรุงปจจัยตางๆ เหลานี้จะมีผลตอความเจริญเติบโต
ของประเทศชาติ และมุมมองในการพัฒนาการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา มีจุดประสงคจะเตรียมผูเชี่ยวชาญ มี
การคนควาและมีนวัตกรรมใหมๆ ที่จะมีประโยชนตอ
ผูเรียน เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา นักศึกษาชั้นมัธยม
ปลายไมไดมโี อกาสทีจ่ ะไดรบั การเรียนในขัน้ อุดมศึกษาได
เทาเทียมกัน ขึน้ อยูก บั สถานศึกษาจะมีแหลงเอือ้ อํานวยใหมี
สถานการณทกี่ อ ใหเกิดความทาทายในการเรียน มีสถาบัน
การศึกษาหลายแหงที่จะเติมเต็มภาวะวิกฤตทางการ
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ศึกษา ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาปจจัยและสถานการณ
ทางสังคม ที่จะนําผูเรียนไปสูความกาวหนาและประสบ
ความสําเร็จ มีตัวแปรหลายตัวที่สามารถวิเคราะหผล
ของความสําเร็จของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวแปร
ปจจัยเหลานี้ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล สังคมและปจจัย
ทางจิตวิทยา ซึ่งเปนมุมมองดานพิเศษเจาะจง มีอิทธิพล
ตอความสําเร็จของนักศึกษาในอนาคต
อีกทัง้ นโยบายแหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
การดําเนินงานในวิทยาลัยหรือสถาบันของการเรียนรู ครู
ผูสอนและผูบริหารการศึกษามีความสําคัญโดยเฉพาะ
ครูผสู อน เพราะมีหนาทีโ่ ดยตรงในการจัดการเรียนรู ดังนัน้
จํ า เป น ที่ บุ ค คลเหล า นี้ ต อ งมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ตนเอง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก หากครูผูสอน
ไมพัฒนาตนเองไปพรอมกับความกาวหนาในดานอื่นๆ
ในระบบการศึกษาแลว อาจจะทําใหการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นปญหาและ
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สถานการณของประเทศไทย การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2552 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งอธิบายวาการจัดการ
ศึกษามุง สรางคุณภาพและประสิทธิภาพขององคการโดย
รวม ซึง่ ตองอาศัยบุคคล และทีมงานทุกฝาย นําเอาความรู
ทักษะและประสบการณมาปฏิบตั ใิ หเกิดถายโอนการเรียน
รู และมีการแลกเปลี่ยนองคความรูซึ่งกันและกัน Senge
(1990) ไดสรุปวา องคกรแหงการเรียนรูผานบุคคลที่ใฝรู
การเรียนรูข องแตละคนไมไดเปนแหลงหรือไมไดเปนหลัก
ประกันวา เกิดการเรียนรูในองคกร แตจะเกิดขึ้นไดตอ
เมือ่ บุคคลมีการเรียนรู ซึง่ ถือวาเปนหัวใจขององคการแหง
การเรียนรู ซึง่ แนวคิดพืน้ ฐาน เชือ่ วาการพัฒนาองคการมี
คุณสมบัติหรือพฤติกรรม 5 ดาน คือดานที่บุคคลมีความ
เปนเลิศ ดานรูปแบบวิธีคิด ดานมีวิสัยทัศนรวมกัน ดาน
การเรียนรูรวมกันเปนทีม และดานความคิดอยางเปน
ระบบ ซึ่งถือเปนลักษณะสําคัญที่สุด
นอกจากนัน้ การศึกษาเปนการพัฒนาใหมคี วามรู
มีคุณธรรม และมีจริยธรรม สามารถรวมงานกับผูอื่น
ได และดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางมีความสุข การ
พัฒนาการศึกษาของประเทศจะประสบความสําเร็จได
จําเปนตองมีการวางแผนและดําเนินการเชิงรุกดวยนั้น
หมายถึงการใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอหลักสูตร
และคาดการณแนวโนมในอนาคตดานการศึกษา เพื่อ
นํ า มาใช ป ระกอบการเรี ย นการสอนให ส อดคล อ งกั บ
สภาพการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงอุปสรรคปญหาและใช
ประโยชนสูงสุดจากแนวโนมในอนาคตที่จะมาถึง
ในปจจุบนั แนวโนมดานการศึกษาไดถกู พัฒนาขึน้
ซึง่ เปนกระแสทําใหผปู กครอง นักเรียน นักศึกษาเกิดความ
กระตือรือรน พยายามหาทางศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
เพือ่ พัฒนาตนเองใหมคี วามรู ความสามารถ ทักษะ นําไป
สูการแขงขันในชวงชีวิต วัยทํางาน การเลือกงานอาชีพ
ตําแหนงที่มีความเหมาะสม รายไดเพิ่มขึ้น ตลอดเปนที่
ยอมรับของเพื่อนฝูง ชุมชนและสังคม (ฉัตรชัย อินทสังข,
ณพรรณ สินธุศิริ, ดุษฎี เทียบเทศ บุญมาสูงทรง, ปุริม
หนุนนัค. 2545)

จากเหตุการณดังกลาวผูวิจัยเห็นวา ควรมีการ
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เลือกการศึกษา
ตอระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) ซึ่งเปน
หลักสูตรใหม ป พ.ศ. 2554 เปนหลักสูตรทีส่ อดคลองตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ทีก่ ลาวถึง การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กอใหเกิดซึง่ การรวมถึง ความกาวหนาอยาง
รวดเร็วของเทคโนโลยี ดานอุตสาหกรรม กอใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ โอกาสและภัยคุกคาม ดานเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรทีส่ อดคลองเพือ่ ใหบณ
ั ฑิต
ทีจ่ บหลักสูตรนี้ สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงดังกลาว
สามารถที่จะบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ
รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ทีเ่ หมาะสม
ผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เปาหมายยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย และเปาหมายยุทธศาสตรนอกกรอบ นโยบายดาน
การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ รวมไปถึง
แนวโนมความตองการของตลาดแรงงาน ตอบุคคลดาน
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จําเปนมากขึ้นใน
อนาคต
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) Bachelor of Technology Program in Technology Management
(Continuing Program) ซึ่งมุนเนนผลิตบัณฑิตเรียน 2 ป
ไดปริญญาตรี ซึ่งมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ
วิเคราะห วินิจฉัยแกปญหา กําหนดแผนและดําเนินการ
ดานกลยุทธ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหองคการดานการ
จัดการอุตสาหกรรม โดยเนนการทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางผูประกอบการ ผูออกแบบ วิศวกร และผูปฏิบัติ
งานชางฝมือเฉพาะดาน หลักสูตรมีความยืดหยุนเปด
โอกาสใหมีการเลือกเรียนที่เหมาะสม เพื่อเขาไปแกไข
ปญหาในชุมชนและทองถิ่น มุงเนนการผสมผสาน สภาพ
ความเปนจริงของสังคมและชุมชน โดยสามารถถายทอด
ความรู ทั ก ษะ ความสามารถด า นการวางแผน การ
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ออกแบบ การจัดองคการ การควบคุม การตรวจสอบและ
บํารุงรักษาในดานการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได
อยางมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาป จ จั ย ที มี ผ ล
ต อ การการเข า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการจั ด การเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพือ่ ศึกษาสภาพปญหาการจัดการหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยที่มีผล
ตอการเขาศึกษา 7 ปจจัย ไดแก หลักสูตรในการเรียน
การสอน, สภาพแวดลอม , ความมีชื่อเสียงของผูกอตั้ง
สถาบัน การไดงานทําในอนาคต การประชาสัมพันธ
ผูสอนคณาจารย การคมนาคม การศึกษาครั้งนี้จะเปน
พื้นฐานของปญหาของผูเรียน, อาจารยและหลักสูตร
ซึ่งจะเปนแนวทางแกไขปญหาผูเรียน ซึ่งผูบริหารและ
คณาจารยจะนําขอมูลทีไ่ ดมา คณาจารยพฒ
ั นาและดึงดูด
ปรับปรุงหลักสูตรในรายละเอียด เพื่อการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาศึกษาตอ
ของนักศึกษา หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ การ
จั ด การหลั ก สู ต รการจั ด การเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ระหวางนักศึกษาและผูปกครอง
2.3 เพื่อทดสอบความคิดเห็นของนักศึกษา และ
ผูปกครองกับคาคะแนนเฉลี่ยที่กําหนด
2.4 เพื่อศึกษาสภาพปญหาของการจัดหลักสูตร
การจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่ อ เป น ข อ มู ล พื้ น ฐาน เป น แนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม อยางมีประสิทธิผล
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วิธีดําเนินงาน
การวิจยั เรือ่ งปจจัยทีม่ ผี ลตอการเขาศึกษาตอของ
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม(ตอเนือ่ ง) วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสอบถาม
และการสนทนากลุม(Focus Group )
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ป
การศึกษา 2556 และผูปกครองจํานวน 21 คน แบงออก
เปน 2 กลุม ไดแก นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
จํานวน 13 คน และผูปกครอง จํานวน 8 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก
5.1 แบบสอบถาม
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ที่มีผลตอการเขาศึกษาตอของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ซึ่งแบงออกเปน 3
ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป น แบบสํ า รวจ
รายการ(Check List) โดยสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ของกลุมเปาหมาย มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ
ที่มีการหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีลักษณะเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประกอบประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคอรท (Likert) โดยคาแตละ
ระดับมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นตอหลักสูตรอยูใ นระดับ
มากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นตอหลักสูตรอยูใ นระดับ
มาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นตอหลักสูตรอยูใ นระดับ
ปานกลาง
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2 หมายถึง ความคิดเห็นตอหลักสูตรอยูใ นระดับ
นอย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นตอหลักสูตรอยูใ นระดับ
นอยมาก
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับความคิดเห็น
เพิม่ เติมทีม่ ตี อ หลักสูตรเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและสภาพ
ปญหาตางๆนอกเหนือจากที่กําหนดในสวนที่ 2 โดยมี
ลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open Ended)
5.2 แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ประกอบดวย
คําถามตั้งตนและคําถามตอเนื่อง จํานวน 7 ขอ โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดาน
สภาพแวดล อ ม ด า นสื่ อ การเรี ย นการสอน ด า นการ
คมนาคม ดานการประชาสัมพันธ ดานอาจารยผสู อน และ
ดานการไดงานทํา
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสรางและการหาคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ชในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน
ดังนี้
6.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
การจัดหลักสูตร วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
วิทยาลัย คูมือหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ
คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
6.2 ศึ ก ษาวิ ธี ส ร า งเครื่ อ งมื อ แบบมาตราส ว น
ประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธขี องลิเคอรท (Likert)
และการสร า งแบบสอบถามแบบปลายเป ด บุ ญ ชม
ศรีสะอาด (2553) กําหนดกรอบโครงสราง เนื้อหาของ
ขอคําถาม
6.3 ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามทีไ่ ดศกึ ษา
ไวและนําแบบสอบถามทีส่ รางเสร็จแลว เสนอผูเ ชีย่ วชาญ
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง
(Construct Validity) และความตรงเชิงเนือ้ หา (Content
Validity) และใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC)

6.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out)
กับนักศึกษาและผูปกครองสาขาอื่นที่ใกลเคียงกับกลุม
ประชากรที่นักศึกษา ซึ่งมิใชประชากรศึกษาในครั้งนี้
จํานวน 30 คน
6.5 นํ า แบบสอบถามที่ ผ า นการทดสอบ มา
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดย
วิธีการคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ตาม
วิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ
0.98
6.6 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพือ่ เก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาตอไป
7. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศ กึ ษาไดดาํ เนินการตาม
ขั้นตอน ดังตอไปนี้
7.1 ติดตอและประสานงานกับหัวหนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เพือ่ ขอทํา
วิจัย
7.2 ติดตอและนัดวันกับผูป กครองและนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม เพือ่ ขอความอนุเคราะหและ
ใหความรวมมือ
7.3 ประสานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพลในการ
ขอใชสถานที่สําหรับการทําวิจัย
7.4 ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยการ
ประชุ ม กลุ ม เป า หมาย ตามวั น เวลานั ด หมาย แจก
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนและสัมภาษณ
ดวยวิธีการสนทนากลุม ผูวิจัยเก็บรวบรวมดวยตนเอง
8. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษา ไดวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทําการ
วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
8.1 วิเคราะหขอ มูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม
โดยหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percent107
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age)
8.2 วิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับทัศนคติตอ หลักสูตร ฯ
โดยหาคาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว
นําคาเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,
2553: 100)
4.51 -5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือปญหาอยู
ในระดับมากที่สุด
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 Independent Samples)
8.4 วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาและผูปกครอง กับคะแนนเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นที่ตองการ โดยการทดสอบคา t- test (แบบ one
Samples)
8.5 สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลาย
เปดและการสนทนากลุม (Focus Group) ผูว จิ ยั ใชวธิ กี าร
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
9. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
9.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
9.1.1 คา IOC (Index of Ltem Objective
Congruence
9.1.2 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(Reliability)
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9.2 สถิติพื้นฐาน
9.2.1 คาความถี่ (Frequency)
9.2.2 คารอยละ (Percentage)
9.2.3 คาเฉลี่ย(Mean)
9.2.4 คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
9.3 สถิติที่ใชในการสอบสมมติฐาน
9.3.1 t –tests (Independent Samples)
9.3.2 t –tests (One Samples)
10. สรุปผลการวิจัย
8.1 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาศึกษาตอ
หลักสูตรเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ผลการวิจยั พบวา ความ
คิดเห็นของนักศึกษาและผูปกครองที่มีตอหลักสูตร 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 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของ
นั ก ศึ ก ษาและผู ป กครองที่ มี ต อ การจั ด การหลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไมมีความแตกตางกัน
8.3 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาและผูปกครองกับระดับความคิดเห็นที่กําหนด
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
8.4 สภาพปญหาการจัดการหลักสูตรฯ โดยภาพ
รวมอยูในเกณฑที่ดีและเหมาะสม มีขอที่ควรปรับปรุง
เพิ่มเติม ไดแก ดานการประชาสัมพันธ ควรกระจายการ
ประชาสัมพันธไปยังพืน้ ทีน่ อกจังหวัดขอนแกน ใหหลากหลาย
วิ ธี ก าร ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน ควรเพิ่ ม การ
ศึกษาดูงานและการฝกงานนอกสถานที่ ใหตรงกับสาขา
วิชาที่เรียน
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11. การอภิปรายผล
11.1 ปจจัยที่สงผลตอการเขาศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 4.03,S.D = .47)ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา เปนหลักสูตรที่ตองการของตลาดแรงงาน
ประกอบกับนักศึกษาเคยเปนศิษยเกาของวิทยาลัย ทําให
คุนเคยกับอาจารย ผูสอน สอดคลองกับการศึกษาของ
ปฎล พันทวงศ และไพโรจน ดวงวิเศษ (2543.) อธิบาย
วาหลักสูตรที่ตองทําใหนักศึกษามีงานเหมาะสม ตลาด
แรงงานเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน
ผลการพิจารณาปจจัยรายดาน พบวา 3 อันดับ
แรกที่สงผลตอการเขาศึกษา ไดแก ปจจัยสภาพแวดลอม
(x= 4.15,S.D =.54) ปจจัยดานผูสอน (x= 4.15,S.D =
.62) และปจจัยดานการมีงานทําในอนาคต (x= 4.14,
S.D = .60) ที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวาสภาพแวดลอม
สถานที่เรียนเหมาะสม มีความสะดวกสบาย รวมทั้ง
การคุนเคยกับผูสอน ตลอดจนความคาดหวังการมีงาน
ทํา สอดคลองกับการศึกษา ทฤษฎีและงานวิจัยของ
Oliva.1992:8-9 ที่ อ ธิ บ ายว า ป จ จั ย สภาพแวดล อ ม
ปจจัยดานผูสอน และปจจัยมีงานทําในอนาคต เปนสิ่ง
สําคัญ การทีค่ รูใหนกั เรียนไดเกิดการเรียนรู ใหผเู รียนรูจ กั
สังเกต ดูและใหผเู รียนซักถามอภิปราย และสรุปการเรียน
รูที่ไดจากการสาธิต สวนสภาพแวดลอมของการศึกษา
สอดคลองกับ อรพันธ ประสิทธรัตน (2552) อธิบายวา
สิ่งแวดลอมการเรียน สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน
อาคารสถานที่ โตะ เกาอี้ รวมทั้งมีตนไมรมรื่น ชวยทําให
นักเรียนมีความสุขในการเรียน
11.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา
และผูป กครอง ผลการวิเคราะห พบวา ไมมคี วามแตกตางกัน
ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยระดับความคิดเห็นของ
ผูป กครองอยูร ะดับ (x= 4.034, S.D = .50) และนักศึกษา
อยูในระดับมากเชนกัน (x= 4.019, S.D = .453) อาจ
เปนเพราะทั้งนักศึกษาและผูปกครองอยูในพื้นที่เดียวกัน
อยูบานเดียวกัน การประชาสัมพันธเขาถึงทั้งนักศึกษา
และผูปกครอง สอดคลองกับการศึกษาของ วอลเบอร

(1989:53) ทีอ่ ธิบายวา ผูป กครองทีอ่ ยูพ นื้ ทีเ่ ดียวกัน ทําให
เขาใจนักศึกษาไดดี
11.3 การทดสอบความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา
และผูปกครอง ที่มีผลตอหลักสูตรกับคาเฉลี่ยที่กําหนด
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
.05 ทั้งนี้เปนเพราะวา การบริหารจัดการหลักสูตรทั้ง 7
ปจจัยเหมาะสมสอดคลองกับการศึกษาของ สุมติ ร คุณานุกร
(2536: 199- 200 ) กลาวถึงความสําคัญของหลักการวา
หลักสูตรมีความสําคัญ เพราะเปนเครื่องมือชี้นําทางหรือ
เปนบทบัญญัตขิ องทฤษฏีในการจัดการศึกษา และควบคุม
การจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูที่มีสวนในการศึกษา
นําไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเปนเกณฑมาตรฐานของการศึกษา
และควบคุมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
12.1 การนําไปใชประโยชน ดานการปรับปรุง
หลักสูตรอื่นๆตอไป และควรประชาสัมพันธใหรอบดาน
12.2 การทําวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยเพื่อ
หารูปแบบการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิผลในทุกๆ
ดาน
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