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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ของนักเรียนและสถานประกอบการในจังหวัดหนองบัวลําภู กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนจํานวน 327 คน และสถานประกอบการจํานวน 35 คน ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คะแนนเฉลี่ย 
3.98 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 อยู่ระดับปานกลาง และสถานประกอบการ มีความคิดเห็นต่อการ
เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คะแนนเฉลี่ย 3.91 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.96 อยู่ระดับปานกลาง 
คําสําคัญ : ความคิดเห็น  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
 
Abstract 
 This research has study The Opinions Towards Bachelor Degree in Electronic Engineering of 
Pitchayabundit College of Students and Enterprise Places in Nong Bua Lam Phu Province. The 
samples used in this study are total 327 students and 35 people of Enterprise Places. The results of 
the research were as follows: The Opinions Towards Bachelor Degree in Electronic Engineering of 
Students with an Average of 3.98 points and Standard Deviation of 0.94 was found to be at a 
medium level and The Opinions Towards Bachelor Degree in Electronic Engineering of Enterprise 
Places with an Average of 3.91 points and Standard Deviation of 0.96 was found to be at a medium 
level. 
Keywords : The Opinions, Bachelor Degree in Electronic Engineering, Pitchayabundit College 
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บทนํา 
การจัดการศึกษาถือเป็นภารกิจหลัก ท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงของสถาบันการศึกษาท่ีจะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อสนองความต้องการในระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กําหนด  ยุทธศาสาตร์ การพัฒนาความเข็ม
แข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกําหนดให้มีการสนับสนุนการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ท้ังในด้านคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่ (แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559) เพื่อขยายฐาน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับท่ี 11 จึงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์และกําลังแรงงานของประเทศในลักษณะของการ
นําเอาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของกําลังคน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษาวิชาการ ทําการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น
คณะวิชาหนึ่งที่สังกัดวิทยาลัยพิชญบัณฑิต มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เป็นผู้สร้าง
เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ คู่คุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพรวมทั้งสร้างและประยุกต์องค์ความรู้ใหม่
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมรองรับ
การเปิดการค้าเสรีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะแรงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต (มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 2552) ฉะนั้นหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะเปิดสอนของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มุ่งให้การศึกษาทางสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากภาควิชา มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ ทํางานและออกแบบระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ การประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ การสื่อสาร 
การเกษตร และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงจําเป็นสําหรับวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมที่จะยึดอาชีพ เป็นนัก
ปฏิบัติหรือนักวิจัย เป็นทางเลือกสําหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาชีพเฉพาะอีกสาขาหนึ่ง  

ดังนั้น ผู้วิจัยนี้จึงศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 6 นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 3 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 2/2557 และความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.(วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนาสถาบันการศึกษาท่ี
ตอบสนองความต้องการของสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
สังคมในปัจจุบัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ศึกษาความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.

(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ของนักศึกษาและสถานประกอบการ ในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
และเนื้อหาการเรียนการสอน 

2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสถานประกอบการ ภายในจังหวัดหนองบัวลําภู 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษาท่ี 2/2557 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน 130 คน ซ่ึง
ได้มาโดยการเลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

1.2 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปีการศึกษาที่ 2/2557 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู ในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 3 วิทยาลัย 
จํานวน 102 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

1.3 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปีการศึกษาท่ี 
2/2557 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู ในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 3 
วิทยาลัย จํานวน 95 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

1.4 สถานประกอบการในจังหวัดหนองบัวลําภู ซ่ึงได้มาโดยการเลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) จํานวน 4 สถานประกอบการ จํานวน 35 คน 

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

โดยสร้างเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับ 5 ระดับ โดยวิธีของไลเคอร์ท (Likert) ดังนี้ 
5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อนั้น มากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อนั้น มาก 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นตอ่ข้อนั้น ปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อนั้น น้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อนั้น น้อยที่สุด 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นต่อการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

ผู้วิจัยทําหนังสือส่งแบบสอบถามไปตามสถานศึกษาและสถานประกอบการกลุ่ม 
ตัวอย่าง รวบรวมแบบสอบถามและนํามาบันทึกในแบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัย 
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4. วิธีการและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในแต่ละตอนใช้วิธีทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 

1. แบบสอบถามตอนที่ 1 แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ 
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3. แบบสอบถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ของนักเรียนและสถานประกอบการ ในจังหวัดหนองบัวลําภู สรุป
ผลการวิจัยดังนี้ 

ความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.(วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 6 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีท่ี 3 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2/2557 ในเขตจังหวัดหนองบัวลําภูของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง รวมจํานวน 327 คน แบ่งเป็นชาย 228 คน คิดเป็นร้อยละ 70 แบ่งเป็นหญิง 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30  
 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักศึกษา  
ลําดับ คําถาม Χ  S.D. 

1. ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  3.89 1.02 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อย

เพียงใด  
4.02 0.89 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่านเห็นว่า
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  

4.25 0.85 

4. ท่านเห็นว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม 
มากน้อยเพียงใด  

4.05 1.02 

5. ท่านเห็นว่าหลักสูตรนี้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันมากน้อย
เพียงใด  

3.90 0.97 

6. ท่านเห็นว่าหลักสูตรนี้สอดคล้องกับตลาดงานที่จะรองรับมากน้อยเพียงใด  4.02 0.89 
7. ท่านเห็นว่าการศึกษาวิชาบังคับเน้นไปทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้

ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสท่ีจะได้ทํางานในหน่วยงานที่ดีมากน้อยเพียงใด  
4.05 0.97 

8. ท่านเห็นว่าการศึกษา วศบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้ผู้เรียนจบมาแล้วมี
โอกาสท่ีจะได้ทางานได้ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ดีมากน้อยเพียงใด  

3.74 0.89 

9. ท่านเห็นสมควรที่จะเปิดสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มากน้อยเพียงใด  3.89 0.97 
รวม 3.98 0.94 

 

สรุปจากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักศึกษา ข้อที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.25 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.85 ความคิดเห็นของนักศึกษา ข้อที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.74 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.89 ผลรวมเท่ากับ 3.98 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 
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ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จากกลุ่มตัวอย่าง 35 คน แบ่งเป็นชาย 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90 แบ่งเป็นหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของสถานประกอบการ 
 

ลําดับ คําถาม Χ  S.D. 
1. ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  3.78 0.85 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อย

เพียงใด  
3.95 1.05 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่านเห็นว่า
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  

3.85 0.85 

4. ท่านเห็นว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม 
มากน้อยเพียงใด  

4.16 1.05 

5. ท่านเห็นว่าหลักสูตรนี้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันมากน้อย
เพียงใด  

3.98 0.85 

6. ท่านเห็นว่าหลักสูตรนี้สอดคล้องกับตลาดงานที่จะรองรับมากน้อยเพียงใด  3.71 1.05 
7. ท่านเห็นว่าการศึกษาวิชาบังคับเน้นไปทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้

ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสท่ีจะได้ทํางานในหน่วยงานที่ดีมากน้อยเพียงใด  
3.98 0.85 

8. ท่านเห็นว่าการศึกษา วศบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้ผู้เรียนจบมาแล้วมี
โอกาสท่ีจะได้ทางานได้ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ดีมากน้อยเพียงใด  

4.00 1.05 

9. ท่านเห็นสมควรที่จะเปิดสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มากน้อยเพียงใด  3.75 1.05 
รวม 3.91 0.96 

 

สรุปจากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของสถานประกอบการ ข้อที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.16 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 ความคิดเห็นของสถานประกอบการ ข้อที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.71 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 ผลรวมเท่ากับ 3.91 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย พบว่าการศึกษาความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งหมดเฉลี่ยได้ 3.98 คะแนน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยพิชญบัณฑิต รวม
ท้ังหมดเฉลี่ยได้ 3.91 คะแนน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ  
จากความคิดเห็นของสถานประกอบการ ด้านโรงงานอุตสาหกรรม ให้คําแนะนําสถาบันในการพัฒนา

หลักสูตรที่เน้นไปในการปฏิบัติในสถานประกอบการจริง และเน้นไปในทางด้านระบบควบคุม เครื่องมือวัดไฟฟ้าทาง
อุตสาหกรรม เพราะมีความจําเป็นเป็นอย่างมาก 
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