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ชื่อเรื่อง  : ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
สินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ผู้วิจัย  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพ  รัตนะนราพันธ์  
    นางสาวไตรถิกา พิชิตเดช 
    นางสาวณัฐชยา เปียแก้ว  
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ปีท่ีพิมพ์ : 2558 

จ านวนหน้า : 55 หน้า 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคาดหวังขอผู้ปกครองที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้และทักษะในงานอาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ทัศนคติและค่านิยมที่เหมาะสม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมและการปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข กลุ่มประชากรที่ใช้คือ ผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการสินค้าแฟชั่น ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-Test และ F-Test  

ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังขอผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 3 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (3.93) และความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยจ าแนก
ตามข้อมูลภูมิหลังส่วนบุคคลของผู้ปกครองนั้นพบว่า ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
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 This research aims to study and compare the level of expectations asked parents 
on the quality of the student division of Fashion Merchandising Technology. Faculty of 
Home Economics Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in three aspects: 
Knowledge and professional skills, attitudes moral and appropriate of value, and social 
responsibility, participation and adaptation in society happily. The population is parents of 
students at the Fashion Merchandising Technology, 1-4 year 2557 was used questionnaire 
prepared. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and the      
T-Test, F-Test.  

The results showed that the highly prospective parents on the quality of student in 
the Division of Fashion Merchandising Technology, Home Economics Technology, 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, These three aspects are average in 
high level (3.93). And expectations of the parents on the quality of the students, Classified 
by personal background of parents was found. Did not differ significantly at 0.05 

 
 
 
 


