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บทคัดยอ 
  

การวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือสํารวจความสนใจและความพรอมของประชาชนเขตภาคเหนือตอนบน ใน
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี : Ph.D. 
Technology Management)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในปการศึกษา 2551 กลุม
ตัวอยางเปนประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน ใชการสุมอยางงายจากบุคลากรทางการศึกษา หนวยงานราชการ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และผูประกอบการ ลูกจางในภาคเอกชน จํานวน 181 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามสงถึงกลุมตัวอยางและสงกลับทางไปรษณีย วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ ผลการวิจัย
สรุปวา มีผูที่สนใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก รอยละ 47.5 และมีความสนใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี รอยละ 29.84 กลุมวิชาที่ไดรับความสนใจสูง
คือ การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร รองลงมาคือ การจัดการเทคโนโลยีพลังงานและ
สิ่งแวดลอม  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามลําดับ  กลุม
ตัวอยางรอยละ 39.23  สามารถรับภาระคาใชจายไดระหวาง  300,000 – 400,000 บาท การเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางดวยวิธีความรวมมือระหวางหนวยงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนวิธีที่กลุมตัวอยางสนใจมาก
ที่สุดถึง รอยละ 45.30  
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to survey the interest and readiness of people in upper 
northern region to study Doctor of Philosophy in Technology Management Program at Faculty of 
Industrial Technology, Lampang Rajabhat University in academic year 2008. 

The samples were 181 persons which randomly selected from varies occupations ie, instructors 
or lecturers in academic institutes, government officials, government enterprise officials and personel in 
business enterprises. Questionnaires were sent to samples and returned by mail. Data was analyzed by 
percentage. 

The results of this research indicated that 47.50% of the samples were interested in studying  
Ph.D. degree and 29.84% were interested in Technology management Ph.D. program. The subject group 
with highly interested were computer and communication technology management, energy and 
environment technology management, industrial technology management and technology and 
innovation management respectively. 39.23% of the samples can pay tuition fee between 300,000 – 

400,000 bath and 45.30% were interested in joint project to study at Lampang Rajabhat University 
through their organization. 
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