
 

114 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2562 
Vol. 6 No. 1 January – June  2019 

 

 

.ความต้องการศกึษาต่อ หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบนิ  
คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

The Need for future education at Bachelor of Aviation Service Industry, faculty of liberal arts, 
Rajamangala University of Technology, Thanyaburi 

 
พรนภา  ธนโพธิวริตัน์1* ซ๊อส อักษรกติติ์1 อาร ีทองฤทธิ*์ วายนู เอกสกลุไพบลูย์1 ดร. อศิรา ศริมณรีตัน์1 

1คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
39 หมู่ที่ 1 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 

E-mail: Issara_s@rmutt.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน  โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือเทียบเท่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปทุมธานี และใช้วิธีการสุ ่มแบบง่าย ( Simple Random 
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน ผลการศึกษาพบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 293 คน ร้อยละ 76.1 เป็นเพศชาย 
จ านวน 93 คน ร้อยละ 23.9 ส่วนใหญ่ผู้ตอบอยู่ในกลุ่มประเภทการศึกษาที่ได้ส าเร็จการศึกษาสายศิลป์ -ภาษา  จ านวน 199 
คน ร้อยละ 51.7 แหล่งเงินทุนที่สนับสนุนในการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็น บิดา – มารดา จ านวน 363 คน ร้อยละ 94.3  
โดยผู้อุปการะมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ จ านวน 110 คน ร้อยละ 28.6 และรายได้ของผู้อุปการะเฉลี่ย
ต่อเดือน มีรายได้20,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป เป็นจ านวน 135 คน ร้อยละ 35.1 นอกจากนี้นักเรียนทราบว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน เป็นจ านวน 
343 คน ร้อยละ 89.1  และระดับความต้องการในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ: ความต้องการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการการบิน 

ABSTRACT 
 A study aimed to explore the students’ needs for studying in Bachelor of Aviation Service 
Industry at faculty of liberal arts, Rajamangala University of Technology, Thanyaburi. The sample used in 
this research was the 6th year students in Bangkok and Pathum Thani and simple random sampling was 
obtained. Therefore, a sample group of 385 people. 
The Result shows that 76.1 percent were female and 23.9 percent were male. Most respondents 
graduated High School - English accounted for 51.7 percent. The source of funds that support the study 
of most students were the father-mother of 363 people, 94.3%. Their parent mostly were professional 
employees, private companies and state enterprises (8.6 percent). Most of them earned 20,001 baht and 
up (35.1 percent). The respondent knew that Rajamangala University of Technology, Thanyabur i provided 
the Aviation Service Industry course (89.1 %). 
Keywords: Needs, Liberal Arts and Aviation Service Industry 
 



 

115 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2562 
Vol. 6 No. 1 January – June  2019 

 

 

 
1. บทน า 
 การด  าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ีราชมงคล
ธัญบุรี ได้แสดงถึงบทบาทอันส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ
การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู ้ที ่มีความ
ประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อยกระดับความรู้ของ
ตนเอง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีอัตลักษณ์ที่
เน้นเรื่องของ บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องของการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 10 
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (10 S-Curve) 
ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิ
สติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรม
ดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพยท์ครบวงจร (กรองกาญจน์ แก้วนิมิต, 
2557) 
  จากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีที่ตอบรับกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านอุตสาหกรรมใหม่ คณะ
ศิลปศาสตร์ที ่ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การท่องเที่ยว และการจัดการ
การโรงแรม อยู่ก่อนแล้ว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติเพื่อตอบรับการอุตสาหกรรมใหม่ คือ อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ โดยมีการวางแผนจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน โดยได้น าศาสตร ์ความรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์มาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ใหม่ เมื่อ
พิจารณาจากสถิตินักศึกษาที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะศิลป
ศาสตร์มีจ านวนมากขึ้นในทุกๆ  ปี  
 ดังน ั ้น จ ึ งได ้ม ีการศ ึกษาความต้องการศ ึกษาต ่อ
ระดับอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาอุตสาหกรรมการบร ิการการบิน ของนักเรียนนักศ ึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้
ฝุายริหารของคณะและของมหาวิทยาลัยใช้เป็นแผนข้อมูลเพื่อปรับ
แผนการบริหารงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1 เพ ื ่อส ารวจความต้องการศ ึกษาต่อในระด ับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     2.2 เพื่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
อุตสาหกรรมการบริการการบิน   
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
    3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          3.1.1 ประชากรที ่ ใช้ในการวิจัยคร ั ้งนี ้ คือ นักเร ียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปทุมธานี 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปทุมธานี 
ท าการสุ ่มต ัวอย ่างด้วยวิธ ีการสุ ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557)   
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที ่แบ่งลักษณะของ
ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน   
    ตอนที ่ 1  แบบสอบถามข้อมูลพื ้นฐานของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่  เพศ ประเภทการศึกษาที่ได้ส าเร็จการศึกษา แหล่งเงินทุนที่
สนับสนุนในการเรียน รายได้ของผู ้อ ุปการะ และข้อมูลการเปิด
หลักสูตร  ข้อค าถามมีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)  
    ตอนที่ 2  ความคิดเห็นป๎จจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    
    ตอนที ่ 3  เหตุผลที ่ท่านต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   
    ตอนที ่  4  ความสนใจในหลักสูตรศ ิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
อุตสาหกรรมการบริการการบิน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)   
    ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ข้อค าถามมีลักษณะค าถามแบบปลายเปิด 
(Opened) 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผ่านการตรวจสอบโดยการ
น าเสนอให้ผู ้เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความ
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เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
จุดประสงค์ (Item–Objective of Congruence : IOC) โดยหาค่า IOC 
คัดเลือกข้อที่มีค่า ระหว่าง 0.70 1.00 แล้วน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้จัดเก็บข้อมูล (Try–Out) จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) = 
0.951 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง  ๆดังน้ี 
    5.1 ผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามใส่ใน Google Form เพื่อเก็บข้อมูล
นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
    5.2 ผู้วิจัยส่งเป็น link ให้กับครูแนะแนว เพื่อท าการประชาสัมพันธ์
ให้นักเรียนกรอกข้อมูล 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล   
    ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นเครื่องมือช่วย โดยใช้
ค่าสถิติ ดังน้ี 
     ตอนที ่ 1  แบบสอบถามข้อมูลพื ้นฐานของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่  เพศ ประเภทการศึกษาที่ได้ส าเร็จการศึกษา แหล่งเงินทุนที่
สนับสนุนในการเรียน รายได้ของผู ้อ ุปการะ และข้อมูลการเปิด
หลักสูตร  ข้อค าถามมีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 
ใช้การวิเคราะห์ด้วยจ านวนและร้อยละ 
      ตอนที่ 2  ความคิดเห็นป๎จจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ใช้การ
วิเคราะห์ด้วยการค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
      ตอนที่ 3  เหตุผลที ่ท่านต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ใช้การ
วิเคราะห์ด้วยการค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ตอนที ่ 4  ความสนใจในหลักสูตรศ ิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
อุตสาหกรรมการบริการการบิน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  ใช้การวิเคราะห์ด้วยการค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ข้อค าถามมีลักษณะค าถามแบบปลายเปิด 
(Opened) สรุปผลรวบรวมเป็นประเด็น 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ได้ก าหนดดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด 
และคณะ, 2553) 
ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
4.51 – 5.00 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50 มีความคิดเห็นในระดับมาก 
2.51 – 3.50 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
 
7. สรุปผลวิจัย 
    7.1 ผลการศึกษาขอผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 
293 คน ร ้อยละ 76.1 เป ็นเพศชาย จ านวน 93 คน ร ้อยละ 23.9
 ส่วนใหญ่ผู้ตอบอยู่ในกลุ่มประเภทการศึกษาที่ได้ส าเร็จ
การศึกษาสายศิลป์-ภาษา  จ านวน 199 คน ร้อยละ 51.7 รองลงมาคือ 
สายศิลป์-ค านวณ จ านวน 97 คน ร้อยละ 25.2 สายวิทย์-คณิต จ านวน 
59 คน ร้อยละ 15.3  สายศิลปะ จ านวน 13 คน ร้อยละ 3.4 และสาย
ช่าง/อุตสาหกรรม จ านวน 17 คน ร้อยละ 4.4 ตามล าดับ แหล่งเงินทุน
ที ่สนับสนุนในการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็น บิดา – มารดา 
จ านวน 363 คน ร้อยละ 94.3  เป็นญาติพี่น้องจ านวน 18 คน ร้อยละ 
4.7 และเป็นการกู้ยืมกองทุนจ านวน 4 คน ร้อยละ 1 ตามล าดับ 
    ผู ้อุปการะมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 110 คน ร ้อยละ 28.6 ม ีอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 103 คน ร้อยละ 26.8 มีอาชีพรับจ้าง แรงงาน จ านวน 
90 คน ร้อยละ 23.4  มีอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างราชการ 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 เป็นเกษตรกร (ท านา ท าสวน ท า
ไร่) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และอาชีพอื่น ๆ  ได้แก่ ช่างซ่อม
รถ เสริมสวย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 
    ส่วนใหญ่รายได้ของผู ้อุปการะเฉลี่ยต่อเดือน มีรายได้ 10,001 – 
20,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมา
คือมีรายได้ 20,001 บาทต่อเดือนขึ ้นไป เป็นจ านวน 135 คน ร้อยละ 
35.1  รายได้ 5,000 – 10,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 97 คน ร้อยละ 
25.2 และ รายได้ต ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 16 คน ร้อยละ 
4.2 ตามล าดับ นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม ทราบว่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร
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บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน เป็นจ านวน 343 คน ร้อย
ละ 89.1 และไม่ทราบข่าวการเปิดหลักสูตร จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.9 ตามล าดับ 
  7.2 ผลข้อมูลความคิดเห็นป๎จจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ดัง
ตารางที่ 1 
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นป๎จจัยที่มีผลต่อความต้องการ
ศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
การบิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นป๎จจัยที่มีผลต่อ
ความต ้องการศ ึกษาต ่อหลักส ูตรศ ิลปศาสตรบ ัณฑ ิต สาขา

อุตสาหกรรมการบริการการบินในระดับมากที่สุด ยกเว้น ข้อค าถามที่                                
ข้าพเจ้ารู ้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีค่าเฉลี ่ย
เท่ากับ 4.48 ข้อค าถามที่ 2 มหาวิทยาลัยแห่งนี ้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของสังคม มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.44 และข้อค าถามที ่ 6 ถ้า
ข้าพเจ้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะท าให้ข้าพเจ้าหางานท าได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45ที่อยู่ในระดับมาก  
  7.3 เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การวิเคราะห์
ด้วยการค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นป๎จจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ดังตารางต่อไปน้ี 
ความคดิเห็นต่อมหาวิทยาลัย ค่าเฉลีย่ S.D. การแปลผล 

1. ข้าพเจ้ารู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4.48 .810 มาก 
2. มหาวิทยาลัยแห่งน้ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 4.44 .614 มาก 
3. คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งน้ีมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป   4.57 .564 มากที่สุด 
4. มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม   4.65 .520 มากที่สุด 
5. ข้าพเจ้าทราบว่ามหาวิทยาลัยแห่งน้ีมีการเปิดศูนย์การศึกษาหลายแห่ 4.60 .642 มากที่สุด 
6. ถ้าข้าพเจ้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งน้ีจะท าให้ข้าพเจ้าหางานท าได้ 4.45 .713 มาก 
7. ข้าพเจ้าจะรู้สึกภูมิใจถ้าได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยน้ี 4.63 .524 มากที่สุด 
8. ข้าพเจ้าพอใจกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี 4.57 .662 มากที่สุด 
9. ข้าพเจ้าต้องการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งน้ี   4.60 .592 มากที่สุด 
10. ข้าพเจ้ากล่าวถึงมหาวิทยาลัยแห่งน้ีในด้านดีเสมอ 4.55 .611 มากที่สุด 

  7.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุผลที่ท่านต้องการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดับมาก  
.  ความสนใจในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา 

อุตสาหกรรมการบริการการบิน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  ใช้การวิเคราะห์ด้วยการค่าเฉลี่ย ส่วน
เ บ ี ่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น

ตารางที่ 2 ระดับความต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ความต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ค่าเฉลีย่ S.D. การแปลผล 

1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย   4.46 .629 มาก 
2. คุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย  4.49 .638 มาก 
3. การแนะน าจากผู้ปกครอง   4.03 .988 มาก 
4. การแนะน าจากเพื่อน   4.19 .899 มาก 
5. การแนะน าจากรุ่นพี่ 4.04 1.159 มาก 
6. การแนะแนวจากครูโรงเรียนเดิม  3.89 1.219 มาก 
7. การประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย 4.15 .854 มาก 
8. การให้โควตาล่วงหน้าก่อนการประกาศสอบจาก ทปอ. 4.10 .970 มาก 
9. สถานศึกษาอยู่ใกล้ที่พักอาศัย  3.71 1.327 มาก 
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10. ความเหมาะสมด้านค่าใช้จ่าย  4.12 .851 มาก 
11. จ านวนบัณฑิตที่ได้ท างาน  4.34 .658 มาก 
 

ตารางที่ 3 ระดับความสนใจในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน 
ความสนใจในหลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ  

สาขาอตุสาหกรรมการบริการการบิน 
ค่าเฉลีย่ S.D. การแปลผล 

1. ข้าพเจ้าสนใจเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน 4.56 .663 มากที่สุด 
2. หากมีการเปิดการเรียนการสอนต่อไป ข้าพเจ้าจะแนะน าให้คนรู้จักเรียนต่อไป  4.50 .661 มากที่สุด 
3. โครงสร้างของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน มีความน่าสนใจ 4.67 .532 มากที่สุด 
4. เม่ือจบการศึกษาในหลักสูตรน้ีจะท าให้ข้าพเจ้ามีงานที่ดีในอนาคต 4.66 .574 มากที่สุด 
5. คณาจารย์ในหลักสูตร มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 4.55 .474 มากที่สุด 
       ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลความสนใจในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
อุตสาหกรรมการบริการการบิน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ในระดับมากที ่สุด โดย
แบ่งเป็นมีความสนใจในโครงสร้างของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม
การบริการการบิน  มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 รองลงมาคือ เมื่อจบการศึกษาใน
หลักสูตรนี้จะท าให้ข้าพเจ้ามีงานที่ดีในอนาคต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ข้าพเจ้าสนใจ
เรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 คณาจารย์ในหลักสูตร มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55  หากมีการเปิดการเรียนการสอนต่อไป ข้าพเจ้าจะแนะน าให้คนรู้จักเรียน

ต่อไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  8. อภิปรายผลการวิจัย 
  8.1 ผลการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 
293 คน ร้อยละ 76.1 เป็นเพศชาย จ านวน 93 คน ร้อยละ 23.9 ส่วน
ใหญ่ผู้ตอบอยู่ในกลุ ่มประเภทการศึกษาที ่ได้ส าเร็จการศึกษาสาย
ศิลป์-ภาษา  จ านวน 199 คน ร้อยละ 51.7 แหล่งเงินทุนที่สนับสนุนใน
การเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็น บิดา – มารดา จ านวน 363 คน      
ร้อยละ 94.3  โดยผู้อุปการะมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 110 คน ร้อยละ 28.6 และรายได้ของผู้อุปการะ
เฉลี่ยต่อเดือน มีรายได้20,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป เป็นจ านวน 135 
คน ร้อยละ 35.1 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม ทราบว่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน เป็นจ านวน 343 คน ร้อย
ละ 89.1 
  8.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นป๎จจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษา
ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน 
และเหตุผลที ่ท่านต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับจาตุรน สุขุมาลพงษ์, สมนึก 

ภัททิยธนี และฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ (2560) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการ
เข ้าศ ึกษาต ่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีของนักเร ียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า แรงจูงใจ
ต่อความต้องการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 3 
อ ันด ับแรกท ี ่ ม ีคะแนนเฉล ี ่ ยส ู งส ุ ด ค ื อ การศ ึ กษาต ่อใน
ระดับอุดมศึกษาของท่านมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศ อันดับที่สอง ยกระดับฐานะตนเองและครอบครัวให้เป็นที่
ยอมร ับในสังคม และมหาวิทยาลัยมีโครงการทุนกู ้ย ืมเง ินเพื ่อ
การศึกษาจนจบการศึกษา และยังสอดคล้องกับกรองกาญจน์ แก้ว
นิมิต (2557) ได้วิจัยเรื่องเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลียมหาสารคาม 
พบว่า นักเรียนและนิสิต กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าภาพลักษณ์/ชื่อเสียง
ของสถาบันมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะถ้าได้เข้าเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงนับเป็น
การยกระดับตัวเองและดึงดูดความสนใจของคนในสังคม ถือเป็นสะพาน
เชื่อมไปสู่อนาคตไม่ว่าจะเป็นรายได้ในอนาคต เกียรติยศหรือชื่อเสียง                 
 8.3 ผลการวิเคราะห์ความสนใจในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ผลในภาพรวมอยู ่ใน
ระดับมากที่สุด โดยสอดคล้องกับอนันต์ ลัทธิรมย์ (2550) ได้ศึกษา
เรื ่องป๎จจัยที ่ส่งผลต ่อการตัดสินใจเลือกเข ้าศึกษาต ่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเครื่องกลและซ่อมบ ารุงใน
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออก พบว่าป๎จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเครื่องกลและซ่อม
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บ ารุงในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออก ไม่แตกต่างกัน ด้านความต้องการของนักเรียน ระดับ
การตัดสินใจเป็นอันดับ 1 พบว่า ป๎จจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ป๎จจัย
สูงสุดในด้านนี ้ได้แก่ เพื ่อต้องการน าวุฒิการศึกษาไปสมัครงาน 
รองลงมาได้แก่ เพื่อจะได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเพื่อน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพ ตามล าดับ (ธานินท์ ศิลป์จารุ, 2557) 
9. บรรณานุกรม 
กรองกาญจน์ แก้วนิมิต. (2557). เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้า

ศ ึกษาต ่อในระด ับปร ิญญาตร ี คณะศ ึกษาศาสตร์
มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ ์ ปร ิญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
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