
 

 
 
 
 
 

 
สภาพและแนวทางในการพฒันาการดแูลสนบัสนุนนกัศกึษาเพือ่ลดจ านวน
การออกกลางคนัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
Condition and Guidelines in the development on care and support 

Undergraduates, to reduce the number of Undergraduates 
dropping out of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

 
 
 
 

ดวงใจ  เขมวริตัน์ 
สภุทัรา โกไศยกานนท ์
สนทยา  เขมวริตัน์   
พรประภา แสงสนิเจรญิชยั 

                                  
 
 
 

      งานวจิยันี้ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากงบประมาณเงนิรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 



(1) 
 

ช่ือเรื่อง      :    สภาพและแนวทางในการพฒันาการดแูลสนบัสนุนนกัศกึษา เพื่อลดจ านวน 
 การออกกลางคนัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
ผูวิ้จยั       :  ผศ.ดวงใจ เขมวริตัน์ สาขาวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติ ิคณะวทิยาศาสตรฯ์ มทร.พระนคร 
   รศ.สุภทัรา โกไศยกานนท ์มทร.พระนคร   
 สนทยา เขมวริตัน์ สาขาวชิาการเงนิ คณะบรหิารธุรกจิ มทร.พระนคร   
 ผศ.พรประภา แสงสนิเจรญิชยั สาขาวชิาการจดัการ คณะบรหิารธุรกจิ มทร.พระนคร                   
พ.ศ.     :   2559 

บทคดัย่อ 

 ความมุง่หมายของการศกึษาครัง้นี้ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษา 
คณาจารย ์ และผูป้กครอง เกีย่วกบัระบบการดแูลและสนบัสนุนนกัศกึษา ของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแนะแนวการศกึษาและอาชพี  
ดา้นการส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษา  ดา้นสวสัดกิารและบรกิารนกัศกึษา  ดา้นการส่งเสรมิศกัยภาพ
นกัศกึษา  และดา้นอาจารยท์ีป่รกึษา  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นกลุ่มนกัศกึษา 
จ านวน 390 คน กลุ่มคณาจารย ์จ านวน 87 คน และกลุ่มผูป้กครอง จ านวน 132 คนเครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการศกึษาครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 43 ขอ้ สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน, ค่า t - test for 
independent sample, คา่ F- test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธิ ีScheffe 
ผลการวจิยัพบว่า  
 1. กลุ่มตวัอยา่งทัง้ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนกัศกึษา กลุ่มคณาจารย ์และกลุ่มผูป้กครอง  
มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัระบบการดูแลและสนบัสนุนนักศกึษา ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสงู  
 2. กลุ่มตวัอยา่งทัง้ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนกัศกึษา กลุ่มคณาจารย ์และกลุ่มผูป้กครอง  
มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัระบบการดูแลและสนบัสนุนนักศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร ดา้นการแนะแนวการศกึษาและอาชพี ดา้นสวสัดกิารและบรกิาร และดา้นการส่งเสรมิ
ศกัยภาพนกัศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันยัส าคญั 0.05  โดยดา้นการ
แนะแนวการศกึษาและอาชพี และดา้นสวสัดกิารและบรกิาร กลุ่มคณาจารย ์มรีะดบัความคดิเหน็
ต ่ากว่ากลุ่มนกัศกึษาและกลุ่มผูป้กครอง ส่วนดา้นการส่งเสรมิศกัยภาพนกัศกึษา กลุ่มนกัศกึษา 
มรีะดบัความคดิเหน็ต ่ากว่ากลุ่มคณาจารย์ 
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 3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ควรมกีารพฒันาระบบการดูแลและสนบัสนุน
นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยเฉพาะ
ดา้นสวสัดกิารและบรกิารนักศกึษา ดา้นการส่งเสรมิศกัยภาพนกัศกึษา และดา้นอาจารยท์ี่
ปรกึษา  
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Abstract 

      The purpose of this study. To study and compare the opinions of the 

undergraduates, instructors and parents about the care and support undergraduates of 

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Overall and each aspect are 

Guidance and Career Education; the Promoting student activities; Welfare and student 

services; the Encourage potential students and Advisors. The samples in this study are 

groups of undergraduates 390 people, groups of instructors 87 people and groups of 

parents 132 people. The questionnaires are rating scales 43 items were used as the 

research instrument. The statistics that are used in the analysis of the data include 

percentages, means, standard deviation, t - test for independent sample, F - test, and 

multiple  comparison with scheffe'.  

Research has found that  
 1. The opinions of the undergraduates, instructors and parents about the care 
and supports undergraduates in each aspect and overall of Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon was in relatively high levels.  
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 2. The opinions of the undergraduates, instructors and parents about the care 
and support (the guidance and Career Education; Welfare and student services and 
encourage potential students) of the University of Technology Rajamangala Phra 
Nakhon are different in the statistical significant differences at the significance level of 
0.05. Opinions of the instructors about the guidance and Career Education; Welfare and 
student services has the level of feedback is lower than undergraduates and parents. 
Opinions of undergraduates about encourage potential students have the level of 
feedback is lower than the instructors. 
 3.The University of Technology Rajamangala Phra Nakhon should have the 
development of the care and support undergraduates of Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon more effectively , it is more efficient especially the Welfare and 
student services; the Encourage potential students and Advisors. 
 
 


