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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยจำ�แนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ
และประเภทหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร
5 ปี ชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำ�นวน 331 คน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน (2) ผลการเปรียบเทียบ
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ
และอายุต่างกันมีทัศนคติโดยรวมและรายด้านต่อการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีประเภท
หลักสูตรต่างกันมีทัศนคติโดยรวม และด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำ�สำ�คัญ: ทัศนคติ; การจัดการศึกษา; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

79

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 3 No. 1 January - June 2019
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

ด้านการวิจยั และพัฒนา และด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ การให้คำ�ปรึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านทรัพยากรทางการศึกษา และด้านการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษา ไม่พบ
ความแตกต่าง
Abstract
The purposes of study were to study and compared students’ attiudes toward
education management at Rajamangala University of Technology Krungthep (RUTK). They
were classified according to their personal status, including sex, age and education level.
The research population consisted of undergraduates at RUTK. The sample population
consisted of 331 undergraduates in the four-to-five-year programs studying in years two to
five in the academic year 2017. Utilizing techniques of descriptive statistics, the researcher
analyzed the data collected in terms of frequency, percentage, mean (M), and standard
deviation (SD). A t test technique and the One-Way Analysis of Variance (ANOVA) technique
were also employed by the researcher. Findings were as follows: (1) The students’ attitudes
toward education management at RUTK overall and in each aspect were at a high level in
all aspects. (2) In comparing the attitudes of the students, it was found that the students
who differed in gender and age did not exhibit corresponding differences in attitudes overall
and in each aspect toward education management. The students who differed in programs
evinced differences in parallel attitudes overall and in the aspects of instruction and study;
teachers and education personnel; research and development; and academic services,
occupations and counseling at the statistically significant level of .05. No associated
differences were found in respect to the aspects of education resources and student support.
Keywords: attitude; Education Management; Rajamangala University of Technology
Krungthep
บทนำ�

พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 1 บททัว่ ไป มาตรา 6 ระบุถงึ การจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือระดับเทคนิคและ
ระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
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ตลาดแรงงาน โดยนําความรูใ้ นทางทฤษฎีอนั เป็นสากลและภูมปิ ญ
ั ญาไทยมาพัฒนาผูร้ บั การศึกษาให้มคี วามรู้
ความสามารถในทางปฏิบตั ิ และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ ฏิบตั หิ รือประกอบ
อาชีพโดยอิสระได้ มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ โดยรูปแบบการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ, 2551, หน้า 3) สำ�หรับการจัดการศึกษาในระบบนั้นเป็นการจัดการ
ศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย
วิธกี ารศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลทีเ่ ป็นเงือ่ นไขของการสําเร็จการศึกษาทีแ่ น่นอน
ภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษามีภารกิจในการผลิตกำ�ลังคนระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี เน้นให้มที กั ษะทีห่ ลากหลาย (multi skill) เปลีย่ นแปลงไปสูส่ งั คมฐานความรู้ (social knowledge
based) เพื่อการพัฒนาประเทศ ตระหนักในความสำ�คัญของการสร้างคุณภาพ โอกาส ความร่วมมือ และ
ขับเคลือ่ นให้การอาชีวศึกษามีความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา พ.ศ. 2558 มุง่ เน้นการผลิตผูส้ ำ�เร็จ
การศึกษาทัง้ ปริมาณ และคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะฝีมอื เป็นทีย่ อมรับของสถานประกอบการ สอดคล้องกับ
ความต้องการกำ�ลังคนด้านอาชีวศึกษา ทัง้ ในระดับพืน้ ที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ พัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ตอบสนองความต้องการกำ�ลังคน โดยมีรูปแบบเชิงระบบในการ
จัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
เมื่อพิจารณาแนวโน้มสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบัน จำ�นวนแรงงานอาชีวศึกษามีความขาดแคลน
และไม่ตรงสาขาในแต่ละอุตสาหกรรมในภาพรวมทั่วประเทศควรพิจารณาดังนี้ เนื่องมาจากหลักสูตร
ไม่สอดคล้องสภาพความต้องการแรงงานตามสาขาวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาควรดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตร
ระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่ สังคม และสถานประกอบการ ซึง่ ประเด็นปัญหา
การขาดแคลนแรงงานอาชีวศึกษานัน้ ปกป้อง จันวิทย์ (2558) ได้แสดงทัศนะปัญหาของระบบอาชีวศึกษาไทย
กล่าวคือปัจจุบนั ภาครัฐประเมินว่า สังคมเศรษฐกิจไทยมีความต้องการกำ�ลังแรงงานสายอาชีวะปีละประมาณ
4 แสนคน แต่มีนักเรียนในระบบประมาณ 2.8 แสนคนเท่านั้น ทั้งนี้จำ�นวนนักเรียนที่เลือกเรียนสายอาชีวะ
ยังลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนจำ�นวนนักเรียนอาชีวะระดับ ปวช. ต่อนักเรียนมัธยมปลายสายสามัญ
ลดลงจาก 40: 60 ในปี พ.ศ. 2551 เหลือ 35: 65 ในปี พ.ศ. 2555 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาชีวะจำ�นวนมาก
ในตลาดแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มสัดส่วนนักเรียนสายอาชีวะต่อสายสามัญจาก
35: 65 เป็น 45: 55 ในปีการศึกษา 2557 และเป็น 51: 49 ในปีการศึกษา 2558 และจากการศึกษา
เรื่อง “การปฏิรูปอาชีวศึกษาของประเทศไทย” พบว่าปัญหาคุณภาพของระบบอาชีวศึกษาข้อมูลสำ�นักงาน
สถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2556 มีงานช่างเทคนิค และช่างฝีมือรวมกันมากถึง 35,000 ตำ�แหน่ง ขณะที่ในปี
เดียวกันมีผู้เพิ่งจบ ปวส. สายเทคนิคทั้งหมด 120,000 คน หมายความว่าผู้จบการศึกษาควรได้เข้าทำ�งาน
จนเต็มทุกตำ�แหน่งที่ว่างอยู่ แต่สภาพเป็นจริง คือ ตลาด แรงงานกลับยังขาดแคลน เพราะผู้จบ ปวส. 47%
เลือกทำ�งานในอาชีพอื่นที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือ และอีก 20% ไม่ได้ทำ�งาน และอีก
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19% เลือกเรียนต่อ ส่วนผู้เข้าทำ�งานเป็นช่างเทคนิคและช่างฝีมือมีเพียง 14% สาเหตุที่ผู้จบการศึกษาต้อง
เข้าทำ�งานที่ใช้ทักษะความรู้ในระดับตํ่ากว่าการศึกษาที่จบมานั้น พบว่าระบบอาชีวศึกษาไม่สามารถผลิต
บุคลากรที่มีทักษะความรู้ตรงกับความต้องการของนายจ้างได้ ทำ�ให้สถานประกอบการเลือกที่จะจ้างผู้สำ�เร็จ
การศึกษาปริญญาตรีเพือ่ ทำ�งานเทคนิค และเลือกจ้างแรงงานการศึกษาพืน้ ฐานมาทำ�งานช่างฝีมอื ทำ�ให้สถาน
ประกอบการยังต้องแบกรับภาระต้นทุนในฝึกอบรมทักษะให้แก่คนทำ�งานก่อนปฏิบตั งิ านจริงเพิม่ ขึน้ อีก ทำ�ให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง ความเข้าใจว่าการเพิม่ ปริมาณผูเ้ รียนอาชีวศึกษาจะแก้ปญ
ั หาการขาดแคลน
แรงงานได้ จึงเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดอีกทั้งคุณภาพของผู้จบการศึกษาก็ไม่ได้มีเพิ่มขึ้น ปัญหาคุณภาพ
อาชีวศึกษาภาคปรกติมีสาเหตุสำ�คัญดังนี้ (1) การละเลยทักษะความรู้พื้นฐานของผู้เรียน (2) หลักสูตร
ไม่เชื่อมโยงกับทักษะที่ต้องใช้ในโลกการทำ�งานจริง เนื้อหาหลักสูตรควรได้รับการปรับปรุงไม่ให้ล้าสมัยจาก
อาจารย์ทมี่ ปี ระสบการณ์ (3) ระบบอาชีวศึกษายังขาดการส่งเสริมด้านทรัพยากรอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิง่
การขาดอาจารย์และอุปกรณ์ครุภัณฑ์ซึ่งสำ�คัญที่สุด อีกทั้งระบบประกันคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษายังมี
ข้อบกพร่อง ทั้งการประกันคุณภาพภายในที่ยังไม่มีประสิทธิผลเพราะใช้กลไกการประเมินตนเอง ในส่วนการ
ประกันคุณภาพภายนอกก็ยงั ขาดประสิทธิภาพ เพราะตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับคุณภาพการเรียนการสอนนั้น
มีนํ้าหนักเพียง 20% ส่วนมากเน้นให้น้ําหนักที่การตรวจสอบการจัดกิจกรรม และจัดการภายในถึง 69%
ทำ�ให้สถานศึกษามีภาระจัดทำ� จัดเก็บเอกสารจำ�นวนมากเพื่อเป็นหลักฐานว่าดำ�เนินกิจกรรมจริง ดังนั้น
ระบบประกันคุณภาพภายนอก นอกจากจะไม่ชว่ ยพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาแล้ว ยังเพิม่ ภาระให้แก่
วิทยาลัย ทำ�ให้ปญ
ั หาด้านคุณภาพการศึกษาทีแ่ ท้จริงจึงยังไม่ถกู ค้นพบและไม่ได้รบั การแก้ไขด้วยสาเหตุเหล่านี้
คุณภาพอาชีวศึกษาไทย จึงเป็นอีกวาระด้านการศึกษาทีต่ อ้ งได้รบั การปฏิรปู เร่งด่วน (ณัฐสิฎ รักษ์เกียรติวงศ์,
2559) ที่ผ่านมาการพัฒนากำ�ลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศยังมีปัญหาหลายด้านได้แก่ การขาดทิศทาง
และเป้าหมายการผลิตและพัฒนาโดยรวม มีผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษา
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและประเทศชาติ กระแสปริญญานิยมในหมู่เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ทำ�ให้สัดส่วนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษามีน้อย ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนกำ�ลังแรงงานระดับกลาง
อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง นอกจากนี้การเพิ่มจำ�นวนสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของรัฐ ทำ�ให้จำ�นวน
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อการลงทุนของภาคเอกชนรวมทั้งคุณภาพและสมรรถนะ
ของกำ�ลังคนที่ผลิต ยังไม่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้หรือสถานประกอบการได้เท่าที่ควรเป็นต้น
(บรรเลง ศรนิล และคณะ, 2548)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (2558) เป็นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพทีส่ ำ�คัญสถาบันหนึง่
ของชาติเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประกอบด้วย 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย คือ คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดทำ�แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแผนพัฒนาประเทศ
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และ ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564 (2) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
(4) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ระยะที่ 2 (5) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (6) นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(7) วิสัยทัศน์อธิการบดี วาระที่ 2 และ (8) SWOT มหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำ�แผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี
(พ.ศ. 2560-2574) ผลการวิคราะห์ SWOT ของมหาวิทยาลัยพบประเด็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน
ด้านจุดอ่อน 7 ประเด็นคือ (1) บุคลากรขาดการทำ�งานเป็นทีม (2) ความสามารถด้านการผลิตงานวิจยั และ
การนำ�งานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ยงั มีนอ้ ย (3) ขาดการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสูส่ ากล (4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การบริหารจัดการยังขาดประสิทธิภาพ (5) ขาดสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมการเรียนรู้ (6) ขาดการประชาสัมพันธ์
แบบครบวงจรและเข้าถึง (7) จำ�นวนอาจารย์ทดี่ ำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ และมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ในส่วนประเด็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก ในด้านภัยคุกคาม 6 ประเด็น
คือ (1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ส่งผลให้จำ�นวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลง
(2) คุณภาพของนักศึกษาทีส่ มัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพระดับปานกลาง (3) ค่านิยมของผูป้ กครอง
ที่ มี ต่ อ การศึ ก ษาสายอาชี ว ศึ ก ษา (4) ค่ า นิ ย มของนั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการเรี ย นสายสั ง คมศาสตร์ ม ากกว่ า
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5) มาตรฐานการศึกษาของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน (6) การเกิดขึน้ ของ
Corporate University และการเข้ามาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ, 2558)
ดังนัน้ ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้นย่อมมีผลกระทบ ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สมมติฐานของการวิจัย
นักศึกษาทีม่ เี พศ อายุ และประเภทหลักสูตรต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้ที่กำ�ลัง
ศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 5 ปี ประจำ�ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน 2,277 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี
เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และหลักสูตร 5 ปี เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การกำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยเปิดตาราง Krejcie and Morgan
(1970) โอกาสเกิดความคลาดเคลือ่ นเท่ากับ .05 และระดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
จำ�นวน 331 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ตัวแปรต้น คือ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ประเภทหลักสูตร
			 3.2 ตัวแปรตาม คือ ทัศนคตินักศึกษาต่อการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา การวิจยั และพัฒนา
การบริการวิชาการและวิชาชีพการให้คำ�ปรึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา การช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำ�ให้ทราบถึงทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านครูและบุคคลากรทางการศึกษา ด้านการวิจยั และพัฒนาด้านการบริการ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ การให้คำ�ปรึกษา ด้านทรัพยากรทางการศึกษา และด้านการช่วยเหลือสนับสนุน
นักศึกษา
2. เป็นแนวทางแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และมหาวิทยาลัยทางอาชีวศึกษาอืน่ ๆ เป็นต้น ในการพิจารณาวางแผนดำ�เนินการ ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตลอดถึงการกำ�หนดนโยบายทางการศึกษาอย่างถูกต้อง อันจะนำ�มาซึ่งคุณภาพ
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ โดยอ้างอิงจากทฤษฎีทัศนคติของนักวิชาการ ดังต่อไปนี้
Zimbardo and Ebbesen (อ้างถึงใน พรทิพย์ บุญนิพทั ธ์, 2531, หน้า 49) สามารถแยกองค์ประกอบ
ของทัศนคติ ได้ 3 ประการคือ
1. องค์ประกอบด้านความรู้ (the cognitive component) คือ ส่วนที่เป็นความเชื่อของบุคคล
ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ ทัว่ ไปทัง้ ทีช่ อบและไม่ชอบ หากบุคคลมีความรูห้ รือคิดว่าสิง่ ใดดีมกั จะมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ สิง่ นัน้
แต่หากมีความรู้มาก่อนว่า สิ่งใดไม่ดี ก็จะมี ทัศนคติ ที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น
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2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (the affective component) คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่
เกีย่ วเนือ่ งกับสิง่ ต่าง ๆ ซึง่ มีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนนัน้ เป็นลักษณะทีเ่ ป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (the behavioral component) คือ การแสดงออกของบุคคล
ต่อสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และความรู้สึก
จะเห็นได้วา่ การทีบ่ คุ คลมีทศั นคติตอ่ สิง่ หนึง่ สิง่ ใดต่างกันก็เนือ่ งมาจากบุคคลมีความเข้าใจ มีความรูส้ กึ
หรือมีแนวความคิดแตกต่างกันนัน้ เอง ดังนัน้ ส่วนประกอบทาง ด้านความคิด หรือ ความรูค้ วามเข้าใจ จึงนับได้วา่
เป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของ ทัศนคติ และส่วนประกอบนี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคล
อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกัน ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้
Allport (1975) ได้ให้ความเห็นเรื่อง ทัศนคติ ว่าอาจเกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1. เกิดจากการเรียนรู้ เด็กเกิดใหม่จะได้รับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีจาก
บิดามารดา ทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อมตลอดจนได้เห็นแนวการปฏิบตั ขิ องพ่อแม่แล้วรับมาปฏิบตั ติ ามต่อไป
2. เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คือ แยกสิ่งใดดี ไม่ดี เช่น ผู้ใหญ่กับเด็กจะมี
การกระทำ�ที่แตกต่างกัน
3. เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนมี ทัศนคติไม่ดีต่อครู
เพราะเคยตำ�หนิตน แต่บางคนมีทัศนคติที่ดีต่อครูคนเดียวกันนั้น เพราะเคยเชยชมตนเสมอ
4. เกิดจากการเลียนแบบหรือรับเอาทัศนคติของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่น เด็กอาจรับทัศนคติของ
บิดามารดาหรือครูที่ตนนิยมชมชอบมาเป็นทัศนคติของตนได้
Krech and Crutchfield (1948) ได้ให้ความเห็นว่า ทัศนคติอาจเกิดจาก
1. การตอบสนองความต้องของบุคคล นั่นคือ สิ่งใดตอบสนองความต้องการของตนได้ บุคคลนั้น
ก็มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น หากสิ่งใดตอบสนองความต้องการของตนไม่ได้บุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อสิ่งนั้น
2. การได้เรียนรู้ความจริงต่าง ๆ อาจโดยการอ่านหรือจากคำ�บอกเล่าของผู้อื่นก็ได้ ฉะนั้นบางคนจึง
อาจเกิดทัศนคติไม่ดีต่อผู้อื่น จากการฟังคำ�ติฉินที่ใคร ๆ มาบอกไว้ก่อนก็ได้
3. การเข้าไปเป็นสมาชิกหรือสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คนส่วนมากมักยอมรับเอา ทัศนคติของกลุ่ม
มาเป็นของตน หากทัศนคตินั้นไม่ขัดแย้งกับทัศนคติของตนเกินไป
4. ทัศนคติมีส่วนสำ�คัญกับบุคลิกภาพของบุคคลนั้นด้วยคือ ผู้ที่มีบุคลิกภาพสมบูรณ์มักมองผู้อื่น
ในแง่ดี ส่วนผูป้ รับตัวยากจะมีทศั นคติในทางตรงข้าม คือมักมองว่ามีคนคอยอิจฉาริษยาหรือคิดร้ายต่าง ๆ ต่อตน
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, หน้า 64-65) กล่าวถึงการเกิด ทัศนคติ ว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจาก
การเรียนรู้ (learning) จากแหล่งทัศนคติ (source of attitude) ต่าง ๆ ที่อยู่มากมาย และแหล่งที่ทำ�ให้คน
เกิดทัศนคติที่สำ�คัญคือ
1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (specific experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะอย่างต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีหรือไม่ดี จะทำ�ให้เขาเกิดทัศนคติต่อสิ่งนั้นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี จะทำ�ให้เกิดทัศนคติต่อ
สิ่งนั้นไปในทิศทางที่เขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน
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2. การติดต่อสือ่ สารจากบุคคลอืน่ (communication from others) จะทำ�ให้เกิด ทัศนคติจากการ
รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ จากผู้อื่น ได้ เช่น เด็กที่ได้รับการสั่งสอนจากผู้ใหญ่จะเกิดทัศนคติต่อการกระทำ�ต่าง ๆ
ตามที่เคยรับรู้มา
3. สิง่ ทีเ่ ป็นแบบอย่าง (models) การเลียนแบบผูอ้ นื่ ทำ�ให้เกิดทัศนคติขนึ้ ได้ เช่น เด็กทีเ่ คารพเชือ่ ฟัง
พ่อแม่ จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งหนึ่งตามไปด้วย
4. ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (institutional factors) ทัศนคติหลายอย่างของบุคคลเกิดขึ้น
เนื่องจากความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นต้น
ธงชัย สันติวงษ์ (2539, หน้า 166-167) กล่าวว่า ทัศนคติก่อตัวเกิดขึ้นมา และเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากปัจจัยหลายประการด้วยกันคือ
1. การจูงใจทางร่างกาย (biological motivation) ทัศนคติจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งกำ�ลัง
ดำ�เนินการตอบสนองตามความต้องการ หรือแรงผลักดันทางร่างกายตัวบุคคลจะสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคคล
หรือสิ่งของที่สามารถช่วยให้เขามีโอกาสตอบสนองความต้องการของตนได้
2. ข่าวสารข้อมูล (information) ทัศนคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสารที่ได้รับ
รวมทั้งลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสารด้วยกลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็นและเข้าใจปัญหาต่าง ๆ
(selective perception) ข่าวสารข้อมูลบางส่วนที่เข้ามาสู่บุคคลนั้น จะทำ�ให้บุคคลนั้นเก็บไปคิดและสร้าง
เป็นทัศนคติขึ้นมาได้
3. การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (group affiliation) ทัศนคติบางอย่างอาจมาจากกลุ่มต่าง ๆ ที่บุคคล
เกี่ยวข้องอยู่ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว วัด กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มกีฬา กลุ่มสังคมต่าง ๆ
โดยกลุ่มเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยมต่าง ๆ แต่ยังมีการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่บุคคลในกลุ่ม
ซึ่งทำ�ให้สามารถสร้างทัศนคติขึ้นได้ โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่มเพื่อนร่วมงาน เป็นกลุ่มที่สำ�คัญที่สุด
(primary group) ที่จะเป็นแหล่งสร้างทัศนคติให้แก่บุคคลได้
4. ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์ของคนที่มีต่อวัตถุสิ่งของย่อมเป็นส่วนสำ�คัญที่จะ
ทำ�ให้บุคคลต่าง ๆ ตีค่าสิ่งที่เขาได้มีประสบการณ์มาจนกลายเป็นทัศนคติได้
5. ลักษณะท่าทาง (personality) ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มสี ว่ นทางอ้อมทีส่ ำ�คัญในการ
สร้างทัศนคติให้กับตัวบุคคล
รัตนา สว่างวัฒนานนท์ (2554, หน้า 14-15) ระบุว่า การก่อตัวของทัศนคติ (the formation of
attiude) แต่ละประเภทนัน้ จะก่อตัวขึน้ และเปลีย่ นแปลงไปได้เนือ่ งจากปัจจัยต่าง ๆ ของการก่อตัวของทัศนคติ
เท่าที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในความเป็นจริงจะมิได้มีการเรียงลำ�ดับตามความสำ�คัญแต่อย่างใดเลย ทั้งนี้เพราะ
แต่ละปัจจัย ปัจจัยใดมีความสำ�คัญมากกว่าขึ้นอยู่กับการอ้างอิงเพื่อก่อตัวเป็นทัศนคตินั้น บุคคลดังกล่าว
ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งของหรือแนวคิดที่มีลักษณะแตกต่างกันไปอย่างไร ซึ่ง Carrell (อ้างถึงใน รัตนา สว่างวัฒนา
นนท์, 2554 หน้า 14-15) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดทัศนคติและอธิบายว่า การเกิดทัศนคติประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก ได้แก่
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1. พืน้ ฐานของแต่ละบุคคลหรือเบือ้ งหลังทางประวัตศิ าสตร์ (historical setting) หมายถึง ลักษณะ
ทางด้านชีวประวัติของแต่ละคน ได้แก่ สถานที่เกิด สถานที่เจริญเติบโต สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองทีผ่ า่ นมา จะเป็นตัวหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคลและเป็นปัจจัยนำ�ไปสูก่ ารเกิดทัศนคติของคนนัน้ ๆ
2. สิง่ แวดล้อมทางสังคม (social environment) ได้แก่ การปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์ทม่ี ตี อ่ กันและกัน
เช่นการเปิดรับข่าวสาร กลุม่ และบรรทัดฐานของกลุม่ สภาพการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคล และประสบการณ์
3. กระบวนการสร้างบุคลิกภาพ (personality process) และสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาก่อน (Predispositions)
เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานในการสร้างทัศนคติของแต่ละบุคคล ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของ
แต่ละบุคคล
วุฒชิ ยั จํานง และคณะ (2527) กล่าวถึงองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของทัศนคตินน้ั มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ประการ คือ
1. การรู้ (cognition) ประกอบด้วยความเชื่อของบุคคลที่มีต่อเป้าหมายทัศนคต สิ่งสําคัญ ของ
องค์ ป ระกอบนี้ คื อ จะประกอบด้ ว ยความเชื่ อ ที่ ไ ด้ ป ระเมิ น ค่ า แล้ ว ว่ า ชื่ น ชมหรื อ ไม่ น่ า ชื่ น ชมดี ห รื อ ไม่ ดี
และยังรวมไปถึงความเชือ่ ในใจว่า ควรจะมีปฏิกริ ยิ าตอบโต้อย่างไรต่อเป้าหมายทัศนคตินนั้ จึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ
2. ความรูส้ กึ (felling) หมายถึง อารมณ์ทมี่ ตี อ่ เป้าหมายทัศนคตินนั้ เป้าหมายจะถูกมองด้วยอารมณ์
ชอบหรือไม่ชอบ ถูกใจหรือไม่ถูกใจ
3. แนวโน้มพฤติกรรม (action tendency) หมายถึง ความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับทัศนคติ ถ้าบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อเป้าหมาย เขาจะมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมช่วยเหลือสนับสนุน
เป้าหมายนัน้ ถ้าบุคคลมีทศั นคติในทางลบต่อเป้าหมาย เขาก็จะมีความพร้อมทีจ่ ะมีพฤติกรรฒทําร้ายหรือทําลาย
เป้าหมายนั้นเช่นกัน
มีผู้ให้ความหมายของทัศนคติที่ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ ดังนี้
Roger (อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533 หน้า 122) พบว่า ทัศนคติเป็นดัชนีชี้ว่าบุคคลนั้นคิด
และรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมา
จากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อ
สิง่ เร้า และเป็นมิตขิ องการประเมินเพือ่ แสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึง่ ๆ ซึง่ ถือเป็นการสือ่ สารภายใน
บุคคล (interpersonal communication) ทีเ่ ป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป
Kendler (1963, p. 572) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือต่อต้านบุคคล สถาบัน สถานการณ์หรือแนวความคิด
Good (1959, p. 48) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่เป็นการสนับสนุนหรือต่อต้านสถานการณ์บางอย่าง บุคคลหรือสิ่งใด ๆ
Newcomb (1854, p. 128) กล่าวว่า ทัศนคติ ซึ่งมีอยู่ในเฉพาะคนนั้นขึ้นกับสิ่งแวดล้อม อาจ
แสดงออกในพฤติกรรมซึง่ เป็นไปได้ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะชอบหรือพึงพอใจ ซึง่ ทำ�ให้ผอู้ นื่ เกิดความรักใคร่
อยากใกล้ชิดสิ่งนั้น ๆ หรืออีกลักษณะหนึ่งแสดงออกในรูปความไม่พอใจเกลียดชังไม่อยากใกล้สิ่งนั้น
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Munn (1971, p. 71) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึกและความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อสิ่งของบุคคล
สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทำ�ให้บุคคลพร้อมที่จะแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด
Murphy, Murphy and Newcomb (1973, p. 887) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความชอบหรือ
ไม่ชอบ พึงใจหรือไม่พึงใจที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่งต่าง ๆ
Allport (อ้างอิงใน นพมาศ ธีรเวคิน, 2539, หน้า 90) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ สภาวะทางจิตและ
สภาวะทางประสาทเกี่ยวกับความพร้อม ซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์เป็นตัวนำ�หรือมีอิทธิพลเหนือการ
ตอบสนองของแต่ละบุคคลที่มีต่อวัตถุและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
Belkin and Skydell (1979, pp. 11-12) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ แนวโน้มที่บุคคลจะตอบสนอง
ในทางที่เป็นความพอใจไม่พอใจต่อผู้คนเหตุการณ์สิ่งต่างอย่างสมํ่าเสมอและคงที่
ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ (2541, หน้า 15) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึก
ทีช่ อบ หรือไม่ชอบของบุคคลทีม่ ตี อ่ สิง่ ต่าง ๆ หลังจากได้รบั ประสบการณ์ในสิง่ นัน้ ๆ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
คือความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกถึงความพอใจ ความเห็นด้วย ความชอบและให้การสนับสนุน
เป็นต้น ความรู้สึกในทางลบ เป็นการแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจ ความไม่เห็นด้วย ความไม่ชอบและไม่
ให้การสนับสนุน เป็นต้น และความรู้สึกที่เป็นกลางคือไม่มีความรู้สึกใด ๆ โดยบุคคลจะแสดงออกทางด้าน
ความรู้สึกทางพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้จากการ
กล่าวคำ�พูดสนับสนุน การแสดงออกทางหน้าตาหรือท่าทางที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่พึงพอใจและพฤติกรรม
ภายใน เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ ชอบหรือไม่ชอบ ก็ไม่แสดงออกหรือจะเป็นความรู้สึกกลาง ๆ
ก็ไม่แสดงออกถ้าเป็นเป็นพฤติกรรมภายใน
สรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด ที่ได้จากการประเมินสิ่งของ บุคคล
หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ทั้งในทางที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
		

ตัวแปรต้น					

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
1. เพศ
2. อายุ
3. ประเภทหลักสูตร
3.1 หลักสูตร 4 ปี
3.2 หลักสูตร 5 ปี

ตัวแปรตาม

ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ด้านการวิจัยและพัฒนา
4. ด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพ และการ
ให้คำ�ปรึกษา
5. ด้านทรัพยากรทางการศึกษา

ภาพ 1 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา
วิธีดำ�เนินการวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของ
ข้อคำ�ถามได้ค่า IOU อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 จากนั้นนำ�แบบสอบถามแจกนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำ�นวน 30 ชุด เพื่อทดลองใช้แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และใช้จริง
เมื่อนำ�แบบสอบไปแจกประชากรกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 331 ชุด ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม-30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
นำ�แบบสอบถามทีผ่ า่ นการตรวจความสมบูรณ์ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และอำ�นาจจำ�แนกว่า
มีความแปรปรวนใช้การทดสอบค่าที (t test) ซึ่งเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มและวิเคราะห์
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA )
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ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เรียนในหลักสูตร 4 ปี
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ทั ศ นคติ ด้ า นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และด้ า นการบริ ก าร
ด้านวิชาการและวิชาชีพ การให้คำ�ปรึกษาสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนการสอน ตํ่าสุดคือ
ด้านทรัพยากรทางการศึกษา
3. นักศึกษาทั้งชายและหญิงมีทัศนคติโดยรวมและรายด้านต่อการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน
4. นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติโดยรวมและรายด้านต่อการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน
5. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติโดยรวมต่อการจัดการศึกษาแตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1. จำ�แนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนคติโดยรวมและรายด้านต่อการ
จัดการศึกษา ไม่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะว่าการเข้าเกีย่ วข้องกับกลุม่ (group affiliation) ทัศนคติบางอย่าง
อาจมาจากกลุม่ ต่าง ๆ ทีบ่ คุ คลเกีย่ วข้องอยูท่ งั้ โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว วัด กลุม่ เพือ่ นร่วมงาน
กลุ่มกีฬา กลุ่มสังคมต่าง ๆ โดยกลุ่มเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยมต่าง ๆ แต่ยังมีการถ่ายทอด
ข้อมูลให้แก่บุคคลในกลุ่ม ซึ่งทำ�ให้สามารถสร้างทัศนคติขึ้นได้ โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
เป็นกลุ่มที่สำ�คัญที่สุด (primary group) ที่จะเป็นแหล่งสร้างทัศนคติให้แก่บุคคลได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Carrell (รัตนา สว่างวัฒนานนท์, 2554, หน้า 14-15) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดทัศนคต
และอธิบายว่า การเกิดทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่สง่ิ แวดล้อมทางสังคม (social environment)
ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อกันและกัน เช่นการเปิดรับข่าวสาร กลุ่ม และบรรทัดฐานของกลุ่ม
สภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล และประสบการณ์
2. จำ�แนกตามอายุ พบว่า นักศึกษาทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีทศั นคติโดยรวมและรายด้านต่อการจัดการศึกษา
ไม่แตกต่างกันอาจจะเป็นเพราะ การได้เรียนรูค้ วามจริงต่าง ๆ อาจโดยการอ่านหรือจากคำ�บอกเล่าของผูอ้ น่ื ก็ได้
และการเข้าไปเป็นสมาชิกหรือสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คนส่วนมากมักยอมรับเอาทัศนคติของกลุ่มมาเป็นของตน
หากทัศนคตินั้นไม่ขัดแย้งกับทัศนคติของตนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ
(2520, หน้า 64-65) กล่าวถึงการเกิดทัศนคติว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ (learning)
จากแหล่งทัศนคติ (source of attitude) ต่าง ๆ ที่อยู่มากมาย และแหล่งที่ทำ�ให้คนเกิดทัศนคติที่สำ�คัญ
คือการติดต่อสื่อสารจากบุคคลอื่น (Communication from others) จะทำ�ให้เกิดทัศนคติจากการรับรู้
ข่าวสารต่าง ๆ จากผู้อื่น
3. จำ�แนกตามประเภทหลักสูตร พบว่า นักศึกษาทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีทศั นคติโดยรวมต่อการ
จัดการศึกษาแตกต่างกัน อาจจะเป็นเพราะองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (the behavioral component) คือ
การแสดงออกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และ
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ความรู้สึก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทัศนคติของ Zimbardo and Ebbesen (อ้างถึงใน พรทิพย์ บุญนิพัทธ์,
2531, หน้า 49) และยังสอดคล้องกับแนวคิดของศิรชิ ยั พงษ์วชิ ยั (2551) กล่าวว่า ทัศนคติมอี งค์ประกอบทีส่ าํ คัญ
3 ส่วน คือ ด้านความเข้าใจหรือความรู้ (cognitive) ด้านความรูส้ กึ (affective) และด้านพฤติกรรม (behavior)
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน จำ�เป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึง
จัดหาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพที่ขาดแคลนมาปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ
2. ด้านครูและบุคคลากรทางการศึกษา ให้มกี ารจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกด้านจากครูและบุคลากร เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารวางแผนระดับนโยบายการบริหาร
เชิงระบบทั้งองค์กร
3. ด้านการวิจัยและพัฒนา ให้มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ
4. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ การให้คำ�ปรึกษา ให้มีการสำ�รวจความต้องการของชุมชน
และสังคม พัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในองค์กรและเผยแพร่
สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง
5. ด้านทรัพยากรทางการศึกษา รวบรวมความต้องการด้านทรัพยากรจากแผนงานที่มีการจำ�แนก
อย่างเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ทั้งด้านบุคลากร ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
และเพียงพอ ตลอดจนวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต
6. ด้านการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษา จัดให้มโี ครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาทีข่ าดแคลน
อย่างพอเพียง ยุติธรรมและทั่วถึง จนสำ�เร็จการศึกษา
เอกสารอ้างอิง
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