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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือสํารวจความสนใจและความตองการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาการจัดการการศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิต   ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  กลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการสํารวจ คือ ครูและบุคลากร
ในสถาบันการศึกษา ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  และบุคลากรในหนวยงานของ
รัฐและเอกชน  ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   จํานวน  359  คน  
เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติขั้นพ้ืนฐานเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis)ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  ความถ่ี  รอยละ 

ผลการวิจัยพบวา   
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวา  เพศชาย  สวนใหญมีอายุอยูในชวงต่ํากวา  30 ป  

สถานภาพโสด  ประกอบอาชีพรับราชการและทํางานในโรงเรียน  รายไดตอเดือนอยูในชวง  
10,000 – 19,999  บาท   

 สาระท่ีสนใจและตองการศึกษา  กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจและตองการศึกษาตอใน
หลักสูตรศึกษาศาสตร  ระดับปริญญาโท  โปรแกรมทําวิทยานิพนธ  เหตุผลท่ีตองการศึกษาตอเพ่ือ
ความกาวหนาในอาชีพ  สถาบันท่ีตองการศึกษาสนใจศึกษาตอมหาวิทยาลัยของรัฐมากกวา
มหาวิทยาลัยของเอกชน   

ขอมูลขาวสารการเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  กลุมตัวอยางสวนใหญไมทราบขาว
เกี่ยวกับการเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนกลุมตัวอยางท่ีทราบ
ขาวพบวา  สวนใหญทราบทางอินเตอรเน็ต  รองลงมา  คือ  การบอกกลาวจากเพ่ือน   

วันเวลาท่ีตองการศึกษา  กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา  ชวงเวลาการจัดการเรียนการ 
สอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด  คือในวันเสาร เวลา  09.00 – 16.00 น. และวันอาทิตย เวลา  09.00 – 12.00 น.   
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คาหนวยกิต  กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา  ในหลักสูตรศึกษาศาสตรนั้น  ระดับปริญญา
เอกควรมีคาหนวยกิตละ  9,000  บาท  สวนระดับปริญญาโทหนวยกิตละ  2,500  บาท  และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหนวยกิตละ  1,000  บาท   

หากมีการจัดหลักสูตรอบรมระยะส้ันเพ่ือสะสมหนวยกิต  แลวนําไปเทียบโอนในหลักสูตร
ปกติ  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจ 

ปจจัยท่ีกลุมตัวอยางตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเปนอันดับ  1  สวนใหญ
เห็นวา    คาใชจาย  รองลงมาคือ  ช่ือเสียงของสถาบัน  และหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน  ตามลําดับ  
สําหรับวิธีการเรียนการสอนกลุมตัวอยางตองการศึกษาแบบเขาช้ันเรียนปกติ   
 

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการปรับปรุงงานการประชาสัมพันธหลักสูตร  โดยมีรายละเอียดในเรื่องคาใชจาย

ตลอดหลักสูตรและการใหทุนตางๆ  ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดจัดใหอยูแลว    เพ่ือใหผูสนใจทราบ
ขอมูลคาใชจายในการศึกษา 

 ควรปรับปรุงชองทางการประชาสัมพันธทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  โดยปรับปรุง
เว็บไซตใหบุคคลท่ัวไปเขาถึงสะดวกและนาสนใจท่ีจะเขาชม   

สรางเจตคติท่ีดีของนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย  โดยใหนักศึกษามีความเช่ือม่ันและประทับใจ
ในการใหบริการและการใหคําปรึกษา  แนะนํา  เรื่องการเรียน  การคนควา  การจัดทําวิทยานิพนธ
และสารนิพนธ   
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Topic  :  The Survey of  The Interest and Desire To Study for A Certificate, Master  
Degree  and Doctorate Degree in The Educational Curriculum, Knowledge 
Management Department, Dhurakij Pundit University. 

Researcher :  Mr.Choti  Yamsang  Institution :  Dhurakij Pundit University 
Printed  :  2552    Place  :  Dhurakij Pundit University 
 

ABSTRACT 
 The research purpose was to survey the interest and desire to study for a certificate, mater 
degree and doctorate degree in the educational curriculum, knowledge management department, 
Dhurakij Pundit University. 359 persons of governmental educational institution personals and 
teachers, local administrative personals and governmental and private organization personals in 
Bangkok and perimeter area were the samples. The descriptive analysis was used for the 
statistical data analysis as frequency and percentage. 
 It was found the majority ware female, under 30 years, single, governmental officials and 
working in schools, salary range 10,000 – 19,999 baht per month, interest and desire to study in 
master degree of educational curriculum with thesis for professional advancement, governmental 
university preference, internet study information acknowledgement, class schedule Saturday 9.00 
am. To 4.00 pm. And Sunday 9.00 am. To 12.00 pm. Tuition fee 1,000 baht per credit hour for a 
certificate level, 2,500 baht per credit hour for master degree and 9,000 baht per credit hour. A 
short course with transferential credit accumulation, and a regular class attendance. The priority 
reasons to study in graduate school were the expenses. The institution fame and the curriculum 
standard, respectively 
SUGGESTION :   
 1. The institution should have a better public relation by giving all details of expenses, 
curriculums, scholarships and others. 
 2. The institution should put all details on the website for a public relation and makes it 
easy accessibility for the public 
 3.  Building up a good will to the present students in advice and consultation on studying, 
research, Independent study and thesis. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 สภาพปจจุบันการบริหารและการจัดการศึกษาจะตองสอดคลองกับความตองการและมี
วิธีการดึงดูดความสนใจใหผูท่ีตองการศึกษาตอไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว ไมวาดวยกลวิธี
ท่ีมาจากกระบวนการดําเนินงานตางๆ  สามารถผลักดนัใหมีการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงแสดงการรับรูและ
ผลไดอยางชัดเจน  ทําใหเกิดผลลัพธทางธุรกิจ   

สภาพปญหาการบริหารงานของสาขาการจัดการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  การใหบริการ
ยังประทับใจไมมากพอ    การประชาสัมพันธยังไมเปนท่ีรูจักเทาท่ีควร  ทําใหสาขายังไมนาสนใจ    
นอกจากนี้สาขาวิชายังไมมีอาจารยประจําท่ีจะดึงดูดผูเรียน    คาหนวยกิตมีราคาสูงเกินไปเม่ือเทียบ
กับมหาวิทยาลัยตางๆ  ทําใหผูสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตนอยกวา
เปาหมายท่ีกําหนดไว ทําใหเกิดผลกระทบแกองคกร   ฉะนั้นจําเปนตองมีการสํารวจความตองการของ
ผูสนใจท่ีจะเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา   สาขาการจัดการการศึกษา   ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย   

ผูวิจัยซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในสาขาการจัดการการศึกษา      จึงตองการศึกษา  เรื่อง  สํารวจความ
สนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร   สาขาการจัดการการศึกษา ในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท้ังนี้เพ่ือ
นําผลงานวิจัยมาเปนแนวทางในการผลักดันใหเกิดผลลัพธท่ีดีขึ้น     ซ่ึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
จนไดรับการยอมรับมากขึ้น  และมีความเช่ือถืออันจะสงผลใหการบริหารงานเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือสํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาการจัดการ
การศึกษา   ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต   ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาตามกรอบขอมูลในชวงเดือน ธันวาคม 2551 – กุมภาพันธ 

2552   สํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร  สาขาการจัดการการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มุง
ศึกษา 3   ดานท่ีสําคัญไดแก   ปจจัยปอนเขา  กระบวนการจัดการศึกษาและ ผลการจัดการศึกษา   

ตัวแปรอิสระ   คือ  เพศ  อายุ  สถานภาพ  อาชีพ  สถานท่ีทํางาน  รายไดตอเดือน 
 ตัวแปรตาม     คือ  ความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร  สาขาการ  
                                                 จัดการการศึกษา 
 
4. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1.  ประชากร  ท่ีใชในการสํารวจความสนใจและความตองการหลักสูตรนี้ คือ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานบันการศึกษาของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชน และ
บุคลากรในหนวยงานของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2.  กลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการสํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรนี้ คือ ครู
และบุคลากรในสถาบันการศึกษา ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชน และบุคลากรใน
หนวยงานของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   จํานวน  359  คน   

3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี ้
  แบบสอบถาม    เพ่ือใชสํารวจความสนใจและความตองการของผูตองการศึกษา
ตอ  ในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตร  สาขาการจัดการการศึกษา  ในดานสาระท่ี
ตองการและสนใจศึกษาดานขอมูลขาวสารการเปดหลักสูตร  ดานวันและเวลาท่ีตองการศึกษาตอ  
คาหนวยกิตและดานปจจัยการตัดสินใจ   ประกอบดวย 2  ตอน คือ 
           ตอนท่ี  1  คุณลักษณะท่ัวไปของผูท่ีตอบแบบสอบถาม 
           ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตร  
                                            ศึกษาศาสตร  สาขาการจัดการการศึกษา 
  4.  จากวัตถุประสงคของการวิจัย  

เพ่ือสํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาการ 
จัดการการศึกษา   ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต   ของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยใชสถิติขั้นพ้ืนฐานเชิงพรรณนา(Descriptive Analysis)ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
ความถ่ี  รอยละ  
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5. กรอบความคิดการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใชแบบการวิจัยเชิงสํารวจ  องคประกอบท่ีตองการสํารวจเกี่ยวกับความ
สนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร  สาขาการจัดการการศึกษามีอยู  6  ประเด็น  
ดังนี ้

 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 สาระท่ีสนใจและตองการศึกษา 

  -  ระดับการศึกษาท่ีตองการศึกษาตอ 
  -  เหตุผลท่ีตองการศึกษา 
  -  สถาบันท่ีตองการศึกษา 

 การทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเปดหลักสูตร 
 วันและชวงเวลาท่ีตองการศึกษา 
 คาหนวยกิตท่ีเหมาะสม 
 ปจจัยการตัดสินใจเขาศึกษา 
 

6. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
ไดขอมูลและสารสนเทศความสนใจและความตองการของกลุมเปาหมายผูเรียนในระดับ

บัณฑิตศึกษาเพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและการบริหาร  จัดการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตอไป  

DPU



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาการจัดการการศึกษา   

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต   ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มี
งานเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตามลําดับ  ดังนี ้
 2.1  ความหมายและภารกิจอุดมศึกษา 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา  เปนการศึกษาระดับหลังการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  16  กําหนดวา  การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสอง
ระดับ  คือ  ระดับต่ํากวาปริญญา  และระดับปริญญา  อุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงของ
ประเทศ  เปนแหลงรวมวิทยาการหลากหลายแขนง  และศูนยรวมของผูทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการใน
ศาสตรสาขาตางๆ  จํานวนมาก 
 สถาบันอุดมศึกษา  จึงนอกจากมีภาระหนาท่ีสําคัญในการผลิตบัณฑิต  สรางและพัฒนา
องคความรู  และนวัตกรรม  บริการวิชาการแกสังคม  และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแลว  ยัง
ตองมีบทบาทสําคัญในการตอบสนอง  ช้ีนํา  เตือนภัยและแกปญหาใหกับสังคม  อุดมศึกษาจึงเปน
เสมือนสมอง / ขุมกําลังทางวิชาการ  และจิตวิญญาณของสังคม 
 การท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถดําเนินภารกิจ  ตามบทบาทหนาท่ีดังกลาว  ใหบรรลุผล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีความคลองตัวในการดําเนินงาน  
(autonomy)  ท้ังดานการบริหารวิชาการ  บริหารงบประมาณ  และบริหารบุคลากรและมีเสรีภาพ
ทางวิชาการ  (academic  freedom)  เพ่ือสามารถคิดคนแสวงหาความรู   ความจริง  เพ่ือการ
สรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนาความเจริญกาวหนาทางวิทยาการใหกับประเทศ  และสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศ   ท้ังนี้  ควบคูกับความรับผิดชอบท่ีสถาบันพึงมีตอสังคมและประเทศชาติ  
ภายใตการกํากับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน  การบริหารจัดการอุดมศึกษาจําเปนตองมี
เอกภาพในดานนโยบาย  แตมีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการปฏิบัติ  เพ่ือใหสามารถเขาถึง
ความตองการของกลุมตางๆ  ไดอยางท่ัวถึง  เนนการระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมจากท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนองคกรทองถ่ินชุมชน  และประชาชน 
 

2.2  การสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  43  ไดบัญญัติใหการบริหารและ

การจัดการศึกษาของเอกชนมีความเปนอิสระ  โดยมีการกํากับติดตามการประเมินคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษาจากรัฐ  ในมาตรา  45  ใหจัดการศึกษาไดทุกระดับ  โดยรัฐกําหนดนโยบายและ
มาตรการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชนในดานการศึกษา  และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนิน
กิจการไดโดยอิสระ  สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการดวยตนเอง  มีความคลองตัวและ
เสรีภาพทางวิชาการในมาตรา  46  ไดกําหนดใหรัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุนและสิทธิ
ประโยชนตางๆ  รวมท้ังดานวิชาการ  เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนม่ีมาตรฐานและพ่ึงตนเองได 

 
บทบาทและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในอนาคต 
 1.  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินภารกิจใหชัดเจนมาก
ขึ้น  สอดคลองกับความเปนจริงและความตองการของสังคม  ซ่ึงนอกเหนือจากการท่ี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกอตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริมวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกคน
ในทองถ่ิน  มุงเนนในเชิงคุณภาพมากกวามุงหวังผลกําไรเปนหลัก  ท้ังนี้ตองคํานึงวา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะเปนท่ีตองการของตลาดในระยะยาวไดนั้น  จําเปนตองสะสมช่ือเสียง
และมีคุณภาพท่ีเปนท่ียอมรับและเช่ือถือของตลาดแรงงาน  แตการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองใช
ทุนจํานวนมหาศาล  เพ่ือการริเริ่มและดําเนินการตอไป 
 2.  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรรวมรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสาขาท่ีเปนความ
ตองการของประเทศในอนาคตมากขึ้น  โดยเฉพาะการผลิตในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึง
มีแนวโนมวาการผลิตบัณฑิตในภาครัฐเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอตอความตองการของผูเรียนท่ี
สนใจจะเขาศึกษาเพ่ิมมากขึ้นรวมท้ังความตองการของชาติในอนาคต 
 3.  ภารกิจในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรพัฒนาไปสูการดําเนิน
ภารกิจอยางเต็มรูปแบบ  ท้ังในดานการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคม  ตลอดจน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้น  เนื่องจากการดําเนินภารกิจในปจจุบันมุงเนนการผลิต
บัณฑิตเปนสวนใหญ  แตบทบาททางดานอ่ืนๆ  ดังกลาวขางตน  จะเปนส่ิงดึงดูดใหสังคมเห็น
ความสําคัญและใหความชวยเหลือ  สนับสนุนและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดพัฒนา
ยิ่งขึ้น 
 4.  เพ่ือสงเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ  ตลอดจนการสรางองคความรูทางวิชาการ
ท่ีเปนเอกลักษณของสถาบันในระยะยาวนั้น  การแสวงหาความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ศักยภาพทางวิชาการสูงเปนส่ิงจําเปน  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงควรแสวงหาความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ  เพ่ือโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร  คุณภาพผูเรียนของสถาบัน  ตลอดจนคุณภาพการจัดการ  ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชนตอ
สถาบันในระยะยาว 
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 5.  เนื่องจากคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปจจุบันยังไมเทาเทียมกัน  ดังนั้นเพ่ือ
เปนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานท่ีใกลเคียงกันมากขึ้น  สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  จึงควรมีนโยบายในการสงเสริมและเกื้อกูลการใชประโยชนในทรัพยากรระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดวยกัน  ในรูปแบบตางๆ  ภายใต
ผลประโยชนตอบแทนท่ีเหมาะสมซ่ึงกันละกัน 
 

2.3  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
มาตรา ๓๔ กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับ 
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติโดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปน
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงานเพ่ือนําไปสูการ
กําหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๔๙ เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึง
ประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไว 
ดังตอไปนี ้

มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน 3 ดาน 12  ตัวบงช้ี ดังนี้ 
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
     บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ัง
ทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 
               

     ตัวบงช้ี 
     1.1 บัณฑิตมีความรู ความเช่ียวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ 

ประยุกตใชความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพ่ือพัฒนาสังคมใหสามารถ 
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แขงขันไดในระดับสากล 
     1.2 บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก 

คุณธรรม จริยธรรม 
     1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพ 

ของตนเองอยางถูกตอง เหมาะสม 
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
     มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษา

อยางมีดุลยภาพ 
      ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
          มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความ

หลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ 
          ตัวบงช้ี 
          (1) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน 

สอดคลองกับความตองการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ 

          (2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบ 
และวิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

          (3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

      ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาท้ัง ๔ ดาน อยางมีดุลยภาพ โดยมี 
การประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู 
                        ตัวบงช้ี 
                        (1) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการ 
ท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบ
ผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรู และการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริงใชการวิจัยเปนฐาน    
มีการประเมินและใชผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมี
การบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน การสอน 
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             (2) มีการวิจัยเพ่ือสรางและประยุกตใชองคความรูใหมท่ีเปนการขยายพรมแดน
ความรูและทรัพยสินทางปญญาท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม
ตามศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาท้ังใน
และตางประเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

           (3) มีการใหบริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของ
สังคมตามระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
และความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาต ิ

           (4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ 
วัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 
การแสวงหา การสรางและการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสูสังคมฐานความรู 
และสังคมแหงการเรียนรู 

      ตัวบงช้ี 
      3.1 มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู  เรื่อง  สภาพและปญหาการ

จัดการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาการจัดการการศึกษา ท้ังสวนท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินและ
เทศ เพ่ือเสริมสรางสังคมฐานความรู 

     3.2 มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ 
หลักการแลกเปล่ียนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง 
อันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
 
  2.4  การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  

ในทรรศนะของสมบัต ินพรัก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร กลาวถึงการ
เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาวามี  3  ระดับ (สมบัติ  นพรัก  2550)  คือ  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกวา บัณฑิตศึกษา คือการศึกษาตอจากปริญญาตร ีจบปริญญาตรีเรียกวา 
“บัณฑิต” แปลวา ผูทรงความรู ผูมีปญญา นักปราชญ ถาจบปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต “มหา” 
แปลวา ใหญ ยิ่งใหญ มหาบัณฑิต จึงหมายถึง ผูทรงความรูอันยิ่งใหญ ผูมีปญญา อันยิ่งใหญ 
นักปราชญใหญ จบปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต “ดุษฎี” แปลวา ความยินด ีความช่ืนชม ดุษฎี
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บัณฑิต จึงหมายถึง ผูทรงความรูอันนายินด ีผูมีปญญาอันนาช่ืนชม นักปราชญท่ีนาช่ืนชมยินด ี
ผูเรียน ตองถามตัวเองวา จบปริญญาตรีมาเปนบัณฑิตตามนิยามหรือไม ? เรียนปริญญาโท ปริญญา
เอกอยางไร ? จึงจะไดตามนิยาม  
 
 

เรียนบัณฑิตศึกษาทําไม ?  
เหตุจูงใจในการเรียนบัณฑิตศึกษา จะสงผลไปถึงพฤติกรรมการเรียน ไมมากก็นอย เชน  
1. เรียนฆาเวลา สาเหต ุไมมีงานทํา ไมอยากทํางาน ไมไดงานอยางใจ พฤติกรรม เรียนบาง 

โดดบาง ไมสนใจเรียน  
2. เรียนหาอาชีพ สาเหต ุจบมาในสาขาท่ีหางานยาก มีความรูไมตรงกับงาน รัฐ เอกชน หรือ

อาชีพท่ีอยากทํา พฤติกรรม สนใจเรียนเปนครั้งคราว เฉพาะวิชาหรือเนื้อหาท่ีอยากเรียน  
3. เรียนถีบระดับ สาเหตุ อยากมีวุฒิสูงขึ้น ตามใจพอแม เพ่ือช่ือเสียงวงศตระกูล อยากมี

หนามีตา พฤติกรรม ท้ังสนใจเรียนและไมสนใจเรียน แลวแตแรงจูงใจเปนพักๆ สวนใหญไมสนใจ
มากกวา  

4. เรียนรับทรัพยเพ่ิม สาเหต ุเพ่ือไดเงินเดือนเพ่ิม หางานงาย เงินเดือนด ีพฤติกรรม  
แรงจูงใจสูง ตั้งใจเรียน ทําอยางไรก็ไดเพ่ือใหจบเร็ว  ๆ 

5. เรียนเติมความรู สาเหตุ อยากพัฒนาตนเอง เพ่ิมความสามารถ เพ่ิมคุณคาใหตัวเอง  
พฤติกรรม สนใจ ใฝรู ใฝเรียน  

ไมวาดวยเหตุจูงใจใด  ๆถามีโอกาสไดเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ตองสนใจ และตั้งใจเรียน 
เกิดการเรียนรู เพ่ือใหบรรลุความหมายของมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  
 

เรียนระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ืออะไร ? 
คนมีความรู ยอมหางานงาย การมีงานทํานําไปสูการไดเงิน จึงมีคํากลาววา ความรู คือ  

งาน , งาน คือ เงิน แตนักธุรกิจปจจุบัน สรุปวา ความรู คือ เงิน  
มีความรูหาเงินงาย จริงหรือ ? การเรียนปริญญาโท ปริญญาเอก เพ่ือใหไดความรูอยางเดียว  

ก็พอใชไหม ? ความรูอยางเดียว คือเงิน ใชหรือไม ?  
เรียนบัณฑิตศึกษา ควรเกิด 4 ส่ิง ตอไปนี้ คือ  

ความรู   ปญญา   คุณคา   วิสัยทัศน  
ดวยเหตุท่ีการเรียนบัณฑิตศึกษา ควรมีท้ัง ความรู ปญญา วิสัยทัศน และคุณคา  
การเรียนปริญญาเอก จึงยากกวาปริญญาโท / การเรียนปริญญาโท จึงยากกวาปริญญาตร ี 
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การเรียนปริญญาเอก จึงเรียนรายวิชานอยกวาปริญญาโท / การเรียนปริญญาโท จึงเรียน  
รายวิชานอยกวา ปริญญาตร ี 

การเรียนปริญญาเอก และการเรียนปริญญาโท จึงเรียนในหองเรียนนอยกวานอกหองเรียน  
เพราะเปาหมายการเรียนบัณฑิตศึกษา มิใชแคความรูตามตํารา มิใชเฉพาะความรู  

ในหองเรียน แตสังคม โลก คือ แหลงความรู คือ หองเรยีนบัณฑิตศึกษา  
เรียนบัณฑิตศึกษาอยางไร ?  
1. ตองศึกษาวาจะเรียนสาขาใด ? ตนเองมีเปาหมายใดในอนาคต จะเรียนตอสาขาเดิม  

หรือจะเรียนตางสาขา ดวยเหตุผลอะไร ? มีความรูเดิมเพียงพอหรือไม ? มีความพรอมหรือไม ?  
2. ตองเลือกแผนการเรียน การเรียนบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท มี 2 แผน คือ แผน ก ทํา

วิทยานิพนธ หรือ เรียนรายวิชา และทําวิทยานิพนธ มุงเนน การศึกษาคนควาองคความรูใหม สวน
แผน ข เรียนรายวิชา และศึกษาคนควาดวยตนเอง มุงเนนความหลากหลายขององคความรูใหม 
ระดับปริญญาเอก มี 2 แบบ คือ แบบ 1 ทําวิทยานิพนธ แบบ 2 เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ ท้ัง 
2 แผน และ 2 แบบ มีศักดิ์และสิทธ์ิเหมือนกัน ผูเรียนตองถามตนเองวาตองการอะไร ? มุงรูลึก หรือ 
มุงรูกวาง  

3. ตองวางแผนการเรียน ท้ังการเรียนรายวิชา และการทําวิทยานิพนธ หรือ การศึกษา  
คนควาดวยตนเอง การเลือกรายวิชา และการลงทะเบียน จํานวนหนวยกิตแตละภาคเรียน แลวตอง
พยายามทําใหไดตามแผน อยาปลอยใหเวลาผานไปโดยเปลาประโยชน  

4. ตองรูวิธีเรียน การเรียนบัณฑิตศึกษาเปนกระบวนการแหงการเรียนรู กระบวนการ  
แหงปญญา ในกระบวนการดังกลาว หลักการเกาแกของไทยท่ียังใชไดอยางมีประสิทธิภาพตราบ
ปจจุบัน คือ สุ จิ ปุ ลิ 
 

2.5  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ปการศึกษา  2551-2555 
 วิสัยทัศน  “เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนช้ันนําของประเทศไทย” 
 พันธกิจ 
  1.  ธํารงไวซ่ึงธรรมาภิบาลในการบริหารและเสริมสรางความม่ันคงทางการเงิน 
  2.  สรางความเขมแข็งของศิษยเกา  ใหสามารถรวมพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม 
  3.  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ  ดานวิชาชีพภาษา  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เขาใจเรื่องของวิทยาศาสตรและการส่ือสาร 
  4.  พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหสามารถปรับตัวและกาวทันการเปล่ียนแปลงของ
โลก 
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  5.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความพรอมและกระตือรือรนในการแสวงหาความรูดานตาง  ๆ
  6.  พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการใหนักศึกษาทุกสาขาวิชา 
  7.  ปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม  มีหลักการดําเนินชีวิตและศรัทธาในความดีงาม
โดยยึดความพอเพียงและอยูบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย 
  8.  ดําเนินการเพ่ือใหบุคลากรมีความรูความสามารถสูง  และมีความเปนมืออาชีพ 
  9.  สรางขวัญและกําลังใจเพ่ือใหบุคลากรทุมเทและผูกพันตอภารกิจ 
             10.  ผลักดันใหเกิดบรรยากาศความรวมมือ  พลวัต  นวัตกรรม  ความหลากหลาย
และความคิดริเริ่มสรางสรรค  ในหมูบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
             11.  สรางความม่ันคงและความกาวหนาในหนาท่ีการงานแกบุคลากรท่ีมีความรู  
ความสามารถและอุทิศตนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
             12.  ใหบริการทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมแกชุมชนและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
             13.  ใชพลังวิชาการในการช้ีแนะสังคมไทย 
             14.  มีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการริเริ่มงานวิจัยท่ีมีประโยชนในระดับชาต ิ
             15.  ใหบริการวิชาการในการพัฒนาวิชาการแกประเทศและภูมิภาค 
ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  5  ป  กับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  
(2550 – 2554)  และแผนพัฒนาอุดมศึกษา  15  ป  (2551 – 2565) 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ถือเปนสวนหนึ่งของกลไกในการพัฒนาประเทศ  เนื่องดวย
เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญ  ทําหนาท่ีผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ดวยเหตุนี้
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  จึงจะตองสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา  15  ป  (ฉบับ
ท่ี  2  พ.ศ.2551 – 2565)  ซ่ึงเปนแผนยุทธศาสตรระดับชาติท่ีมีความเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา  
ดังนี ้
 หัวใจของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ.2551 – 2555  อยูท่ีการสรางความเปนเลิศทาง
วิชาการ  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  ควบคู
กับการแสดงศักยภาพ  ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีประจักษ  ซ่ึงสอดคลองกับใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  10  ท่ีกลาวถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยท่ี 
“เปนปญหาอยางตอเนื่อง  แมการขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น”  และมุงเนนให
สถาบันการศึกษาปรับปรุงคุณภาพอยางจริงจัง  ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถ  ผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมี
คุณภาพ  และเตรียมพรอมสําหรับการเปดเสรีภาคบริการ  ซ่ึงรวมถึงการเปดเสรีในอุตสาหกรรม
การศึกษาดวย 
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ท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ  ฉบับท่ี  10  และแผนพัฒนาอุดมศึกษา  15  ป  
ฉบับท่ี  2  ไดกลาวถึงแนวโนมการลดลงของอัตราการเกิด  ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรศาสตรท่ีสําคัญและจะสงผลตอการลดลงของประชากรวัยอุดมศึกษา  อีกท้ังจะทําให
โครงสรางอายุของสังคมไทยเขาสูสังคมท่ีมีคนวัยทํางานมากขึ้น  มีประชากรวัยเด็กลดลง  และจะ
สงผลใหมีประชากรวัยทํางานในอนาคตลดลง  ทําใหสังคมตองเรงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ของมนุษยใหสูงขึ้น  ดวยเหตุนี้  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญเปนพิเศษสําหรับการ
ใหบริการทางวิชาการ  โดยกําหนดกลยุทธ “พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุก”  ดวย  3  กลยุทธยอย  เพ่ือ
รองรับความตองการการฝกอบรมของคนวัยทํางาน  และการพัฒนาผลิตภาพของทรัพยากรมนุษย  
รวมท้ังการบริการวิชาการท่ีหลากหลายเชนการพัฒนาครู  และการพัฒนาชุมชน  เปนตน  อันจะเปน
การสนับสนุนนโยบาย “การศึกษาตลอดชีวิต”  ของท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ท่ี  10  และแผนพัฒนาอุดมศึกษาฉบับท่ี  2 

ในดานการพัฒนาบัณฑิตนั้น  แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ.2551 – 2555  ไดกําหนด
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  6  ประการ  คือ  (1)  ความรู  (2)  ทักษะความคิด  (3)  ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  (4)  ทักษะการวิเคราะหและการส่ือสาร  (5)  การพัฒนา  
คุณธรรมและจริยธรรม  และ  (6)  การมีจิตสํานึกตอสวนรวม  อีกท้ังใหมีการเสริมสรางบุคลิกภาพ
และความคิดในการดําเนินชีวิตแบบไทยและสรางจิตสํานึกรักทองถ่ินใหแกนักศึกษา  ซ่ึงเปนแนว
ทางการพัฒนาคนท่ีระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  10  ท่ีนอมนําเอาแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนหลักในการพัฒนาประเทศ  จึงทําใหแผนการ
พัฒนาคนไมเพียงแตเนนศักยภาพ  สมรรถนะ  ทักษะ  และความรูเทานั้น  แตยังเนนใหมี “คุณธรรม
นําความรู  เกิดภูมิคุมกัน  โดยมุงเตรียมเด็กและเยาวชนท้ังดานจิตใจ  ทักษะชีวิต  และความรู
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต...”  รวมท้ัง “ปลูกฝงทัศนคติ  และการเรียนรูในการทําประโยชนเพ่ือ
สวนรวม”  “สรางความรู  ความเขาใจใหประชาชนเกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรม  และภูมิปญญาไทย” 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ.2551 – 2555  ยังคงใหความสําคัญอยางมากกับกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยจัดใหผูบริหารเยี่ยมช้ันเรียน  การจัดอบรมเทคนิคการ
สอน  การแบงกลุมเรียนตามความสามารถ  รวมท้ังการพัฒนาเวบ็ไซตของอาจารยซ่ึงเปน
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี  10  ท่ี “เนนเด็กเปนศูนยกลาง  คนหาศักยภาพเด็ก  และพัฒนาใหสอดรับ
กับความสามารถ  และความถนัด” 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกําหนดใหการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมีความสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด  โดยการปรับองคประกอบของกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ผูปฏิบัติหรือผูอยูในวิชาชีพอยางนอย  1  ใน  3  และใหมีการประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตรทุก  3  
ป  ซ่ึงสอดคลองกับแนวของแผนพัฒนาอุดมศึกษาฉบับท่ี  2  ท่ีกําหนดให “มีการออกแบบระบบ
ความเช่ือมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต  เพ่ือสรางภารกิจของมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งท่ี
ใชอุปสงคจากภาคการผลิตเปนตัวตั้งท้ังการจัดหลักสูตร  และการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ
การวิจัย” 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
“มุงเนนการสรางคุณคาเพ่ิมใหแกบัณฑิต” 

 การสรางความเขมแข็งของขอบเขตงานในปจจุบัน 
 การทํางานเปนระบบ  มีการวางแผน  กําหนดเปาหมาย  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การทํางานเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การทํางานเชิงรุก 
 การรวมทํางานเปนทีมระหวางหนวยงานตางๆ 
 การใหความสําคัญกับคุณภาพและภาพลักษณ 

 
กลยุทธหลักและกลยุทธยอย 
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1. ปรับเปล่ียนทัศนคติในการเรียนของนักศึกษา 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
3. ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. เพ่ิมประสบการณการเรียนรูนอกหองเรียน 
5.  พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะเพ่ือความพรอมในการประกอบอาชีพ 
6. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
7. สรางความเขมแข็งของสหกิจศึกษา  การฝกงานและการมีงานทําของบัณฑิต 
8. ปรับระบบการปฏิบัติงานเพ่ือใหเอ้ือตอการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
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2.6  การวิจัย  เร่ือง  สภาพและปญหาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  โดย  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2549) 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการจัดการศึกษา สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ตลอดจนเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โดยใชวิธีวิทยาแบบผสม (mixed methodology) อาศัย
กระบวนการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูกันไป ดังนี ้ 

          ตอนที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษาพหุกรณี (multiple case study) ซ่ึง
ผสมผสาน grounded theory กับการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวย การสังเกต การสนทนา การสัมภาษณและการศึกษาเอกสาร โดยไดศึกษามหาวิทยาลัย
ท่ีเปดสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 แหง  

          ผลการวิจัยพบวา 

          1. หลักสูตรปริญญาโทสวนใหญ ท้ังแผน ก (2) และแผน ข มีวัตถุประสงคเหมือนกัน แตมี
บางมหาวิทยาลัยวัตถุประสงคของแผน ก (2) อยางหนึ่งและวัตถุประสงคของแผน ข อีกอยางหนึ่ง 
โดยแผน ก (2) เปนการผลิตงานวิจัย สรางองคความรูใหม สวนแผน ข นั้นเปนการบริโภคงานวิจัย
หรือนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

          2. จํานวนหนวยกิตหลักสูตรปริญญาโทของกรณีศึกษาอยูระหวาง 40-45 หนวยกิต และจาก
กรณีศึกษาปรากฏวาจํานวนหนวยกิตของแผน ก (2) และแผน ข มีเทากัน  

          3. มหาวิทยาลัยไทยท้ังของรัฐและเอกชนท่ีเปดสอนท้ังปริญญาโทและปริญญาเอกมีหลักสูตร
แยกจากกัน โดยมีปริญญาโทหลักสูตรหนึ่ง ปริญญาเอกหลักสูตรหนึ่ง  

          4. นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก (2) มีจํานวนนอย แตนักศึกษาในหลักสูตร แผน ข มีจํานวน
มาก ในขณะเดียวกันนักศึกษาภาคปกติ มีจํานวนนอยหรือไมมีเลย นักศึกษาภาคพิเศษในหลักสูตร
แผน ข มีจํานวนมาก และจํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง  

          5. บางมหาวิทยาลัยมีปญหาเกี่ยวกับการขาดอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก
ทางการบริหารการศึกษา  
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          6. บางมหาวิทยาลัย อาจารยท่ีมีความรูและประสบการณในการสอนและการบริหารการศึกษา 
กําลังจะเกษียณอายุราชการ มีขอจํากัดและขาดการวางแผนเพ่ือหาอาจารยทดแทน  

          7. มหาวิทยาลัยเอกชนบางแหง มีกลยุทธในการหาอาจารยทดแทนโดยการเชิญอาจารยประจํา
จากมหาวิทยาลัยของรัฐเปนอาจารยพิเศษ เม่ืออาจารยพิเศษเหลานั้นเกษียณอายุราชการแลว จึงเชิญ
เปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเอกชน  

          8. บางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามาก การเรียนจัดเปนกลุมใหญ ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูสอนมีคอนขางนอยท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน มีผลกระทบตอคุณภาพของวิทยานพินธหรือ
สารนิพนธ  

          9. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทมีท้ังผูบริหารและครูผูสอนท้ังภาครัฐและ  
ภาคเอกชนเรียนรวมกันในช้ันเดียวกัน การเรียนการสอนจึงไมอาจกําหนดจุดเนนไดวา หลักสูตรมุง
ท่ีจะพัฒนาผูบริหาร หรือเปนหลักสูตรเพ่ือเตรียมผูบริหาร 

          10. คําอธิบายรายวิชา บางรายวิชาในหลักสูตรมีลักษณะเปนแทง ระบุเฉพาะประเด็นหรือ
เฉพาะสาขาของการบริหารการศึกษา ไมเช่ือมโยงหรือบูรณาการกับสาขาอ่ืน ๆ ของการบริหาร
การศึกษา หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ีเช่ือมโยงหรือสัมพันธกับการบริหารการศึกษา  

          11. บางมหาวิทยาลัยขาดการจัดประสบการณตรงหรือประสบการณเทียบเคียง ในการบริหาร
การศึกษา การเรียนการสอนจึงเนนทฤษฎีและวิธีการท่ีจะนําไปสูการปฏิบัต ิโดยไมปฏิบัติจริง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักสูตรการเตรียมผูบริหาร 

          12. เวลาในการศึกษา บางมหาวิทยาลัยใชวิธีการจัดการท่ีจะใหนักศึกษาจบไดภายใน 2 ป 
และนักศึกษาภาคพิเศษใชเวลาเรียนเฉพาะวันเสาร-อาทิตย จึงไมมีเวลาพอท่ีจะคนควาในหองสมุด  

          13. การสอบประมวลความรูขอเขียนนั้นมีสอบทุกมหาวิทยาลัย แตบางมหาวิทยาลัยสอบปาก
เปลาดวย และบางมหาวิทยาลัยสอบประมวลความรูเฉพาะวิชาเอกเทานั้น แตบางมหาวิทยาลัย
กําหนดใหสอบวิชาพ้ืนฐาน เชน วิชาวิจัยอีกดวย นอกจากนี ้บางมหาวิทยาลัยกําหนดวานักศึกษา
จะตองสอบภาษาอังกฤษดวย ซ่ึงถือเปนขอกําหนดอยางหนึ่งในการสําเร็จการศึกษา 

          14. วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เปนอุปสรรคอยางหนึ่งท่ีทําใหสําเร็จการศึกษาชา ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะขอจํากัดเรื่องเวลาของนักศึกษา การเรียนการสอนวิชาวิจัยท่ีเนนเชิงทฤษฎีมากกวาจะนํา
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ทฤษฎีไปสูการปฏิบัต ิประกอบกับมีขอจํากัดเกี่ยวกับประสบการณวิจัยทางบริหารการศึกษาของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ จริยธรรมในการวิจยัของผูเกี่ยวของ จึงทําใหทาง
มหาวิทยาลัยหลีกเล่ียงการทําสารนิพนธ (6 หนวยกิต) โดยลดจํานวนหนวยกิตลงเหลือ 3 หนวยกิต 
และเปล่ียนสารนิพนธเปนรายวิชา  

          15. อาจารยผูสอนบางราย มีประสบการณในการบริหารนอยกวาผูเรียน จึงมีผลทําใหเนนการ
สอนเชิงทฤษฎีมากกวาปฏิบัต ิและขาดการสอนท่ีเช่ือมโยงระหวางทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ 
นอกจากนั้น อาจารยบางรายมีการเรียนรูและประสบการณไมสอดคลองกับวิชาท่ีสอน จึงทําใหการ
เรียนการสอนไมสอดคลองกับปญหาความเปนจริงในโรงเรียน  

          ตอนที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมุงศกึษาสภาพและปญหาตั้งแตประเด็นของการรับเขา
เรียน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การสําเร็จการศึกษา และคุณภาพ
บัณฑิต ซ่ึงไดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม จํานวน 5 ฉบับ ประกอบดวย แบบสอบถามฉบับ
ผูเรียน แบบสอบถามฉบับหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา แบบสอบถามผูสําเร็จการศึกษา 
แบบสอบถามผูบังคับบัญชาผูสําเร็จการศึกษา และแบบสอบถามผูใตบังคับบัญชาผูสําเร็จการศึกษา 
การวิเคราะหบางสวนไดพยายามจําแนกประเด็นท่ีวิเคราะหตามแหลงขอมูล 4 แหลง ประกอบดวย 
มหาวิทยาลัยปดของรัฐ มหาวิทยาลัยเปดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวม
จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีใชวิเคราะห 21 สถาบันการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยท้ังส้ิน 493 
คน  

          ผลการวิจัยพบวา ในดานการรับเขาศึกษา มีการรับรูขาวสารการสมัครสอบเขาศึกษาจากการ
บอกของเพ่ือนมากท่ีสุด วิชาท่ีใชในการสอบคัดเลือกสวนมากจะเปนวิชาเฉพาะมากท่ีสุด เนื่องจาก
เปนศาสตรโดยตรงกับวิชาชีพและสาขาท่ีจะเขาทําการศึกษา คาใบสมัครสอบและคาสมัครสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาสวนใหญ คือ 200 บาท สวนคา
สมัครสอบ คือ 400 บาท ก็ถือไดวาเปนมูลคาเงินท่ีไมสูงมากนัก การรับเขาศึกษาตอระดับปริญญา
โทสาขาการบริหารการศึกษามีแนวโนมลดลงจากปการศึกษา 2544 ถึงปการศึกษา 2547 ท้ังใน
มหาวิทยาลัยปดของรัฐ มหาวิทยาลัยเปดของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมหาวิทยาลัยปดของ
รัฐ มีแนวโนมลดลงมากกวามหาวิทยาลัยราชภัฏ แตในมหาวิทยาลัยเอกชน มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
เล็กนอย สวนการรับเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
ท้ังในมหาวิทยาลัยปดของรัฐ มหาวิทยาลัยเปดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
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          ดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สวนมากจะเรียนในแผน ข ท้ังในมหาวิทยาลัยปดของ
รัฐ มหาวิทยาลัยเปดของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน สวนในแผน ก (2) ท่ีตองทําวิทยานิพนธดวยมี
จํานวนนอยกวาแผน ข ยกเวนมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎ ซ่ึงพบวา จํานวนผูเรียนปริญญาโท สาขา
การบริหารการศึกษา แผน ก (2) ซ่ึงตองทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชาดวยมีมากกวาแผน ข 
นอกจากนี ้ผลการวิจัยยังพบวาในโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีใชในปจจุบัน มีความ
เหมาะสมกับสภาพท่ีนําไปใชไดจริงในเพียงระดับปานกลาง ซ่ึงอาจมาจากเนื้อหาวิชายังไมเขมขน
เพียงพอในภาคทฤษฎี หรือเนื้อหาวิชาไมทันสมัย หรือลาสมัยไปแลว เนื่องจากเขียนไวนานแลวแต
ยังไมมีการปรับปรุง โดยการจัดการศึกษานั้น มีการจัดการศึกษาท้ังในและนอกสถาบัน โดยใช
อาจารยผูสอนจากท้ังอาจารยประจําภาควิชาบริหารการศึกษา อาจารยประจําสาขาท่ีเกี่ยวของ และ
อาจารยพิเศษจากภายนอกสถาบัน เนื่องจากความไมเพียงพอของอาจารยผูสอน การจัดวิชาและ
ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 15-18 สัปดาห/รายวิชา และเปนภาคทฤษฎีประมาณ 60-70 % 
วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนใชหลากหลายวิธีการ ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน โดยประเด็นท่ีสําคัญ
ประการหนึ่ง คือ วิชาท่ีใชจัดการเรียนการสอน แมช่ือวิชาจะเปนทฤษฎี หรือการบริหารจัดการ
ช้ันสูง ในการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้น อาจารยผูสอนไมสามารถช้ีใหเห็นชัดถึงความแตกตางไป
จากการเรียนในระดับปริญญาโทได  

          ดานส่ือ-อุปกรณ สวนใหญหองสมุดมีหนังสือตําราท่ีตรงกับสาขาการบริหารการศึกษา และมี
ตําราสําหรับรายวิชาท่ีเกี่ยวของครบ ยกเวนบางสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนปริญญาโท
นอกสถาบัน ซ่ึงตองเดินทางมาใชส่ืออุปกรณจากสถาบันหลัก นอกจากนี ้การนําส่ืออุปกรณและ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเรียนการสอน เชน การเรียนการสอนโดย Course ware ยังมีนอย
มากท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก บางสถาบันแมจะระบุวามีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Distance learning แตก็ขาดปฏิสัมพันธกับผูสอนในลักษณะ Two way หรือ Interactive การ
สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศของผูเรียน เชน DAO ก็มีไมมากนัก ซ่ึงเห็นไดจาก
การศึกษาคนควาแหลงความรูของนิสิต/นักศึกษา ก็ยังคงอางอิงตําราภาษาไทยคอนขางมาก และ
ขาดการประยุกตแนวคิดจากฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศมาใช สวนการใชอุปกรณในการ
นําเสนองาน หรือใชประกอบการบรรยายของอาจารย ยังคงมีการใชแผนใส แตก็มีการใช
เทคโนโลยีอ่ืนดวย เชน การใช LCD Projector, Visualizer (เครื่องฉายภาพแผนทึบ) ตลอดจนการใช
โปรแกรม Power point มากขึ้น รวมท้ังการจัดทําเอกสารในลักษณะของ e-book ผานทาง Course 
ware  
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          ดานการวัดและประเมินผล มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยนิสิต/นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชานั้นๆ แมวาในบางมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามโดยสํานักงานประกันคุณภาพของคณะ
หรือของมหาวิทยาลัย แตไมปรากฏวามีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
ชัดเจน โดยการวัดผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษา มีหลายวิธีขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน  

          ดานการสําเร็จการศึกษา กระบวนการสําเร็จการศึกษาคลายคลึงกันทุกสถาบัน โดย
มหาวิทยาลัยทุกแหงไดใชตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีทบวงมหาวิทยาลัย/สํานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏกําหนด โดยมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการมากกวาท่ีทบวงมหาวิทยาลัย/สํานักงานสภา
สถาบันกําหนด อยางไรก็ดี การสอบวัดคณุสมบัติ และสอบประมวลความรู ยังคงมีกฎเกณฑท่ี
แตกตางกันระหวางสถาบัน โดยบางสถาบันมีเพียงการสอบประเภทเดียว แตบางสถาบันก็มีการ
สอบท้ังสองประเภท ท้ังนี้มีประเด็นท่ีนาสังเกตประการหนึ่ง คือ วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ
ของนิสิต/นักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ท้ังระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ไดรับการพิมพ
เผยแพรไมมากนัก สวนใหญจะนํามาจัดพิมพเผยแพรในลักษณะของบทคัดยอ หรือในงาน 
Symposium ทางการวิจัยดานบริหารการศึกษาประจําปเทานั้น ท้ังนี้อาจมีสาเหตุจากการไมมีเกณฑ
ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการใหวิทยานิพนธ ปริญญานิพนธตีพิมพ ในวารสารท่ีมี Peer Review เพ่ือเปน
สวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา  

          ดานความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูในระดับดีมากทุก
ประเภทสถาบันการศึกษา แตในเรื่องการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนของอาจารย 
ในมหาวิทยาลัยเอกชนเม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน จะมีมากกวา 

          คุณภาพของผลผลิต โดยดานความรูท่ีไดรับจากหลักสูตร ในการประเมินตนเองของผูสําเร็จ
การศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ีไดรับจากการศึกษาในสาขาการบริหารการศึกษาในภาพรวม อยูในระดับ
ดีมากทุกประเภทสถาบันการศึกษา เชน การอานเชิงวิเคราะหจากเอกสาร ส่ิงพิมพ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทักษะในการเขียนบทความ รายงาน และความสามารถ
ในการวิเคราะหเรียบเรียง และนําเสนอ ทักษะในการติดตอประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐ/
เอกชนและชุมชน และทักษะในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะหวิจารณ บนพ้ืนฐานของความรูท่ี
ถูกตองเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับดีมากทุกสถาบันการศึกษา ยกเวน
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีอยูในระดับปานกลาง สวนดานคุณลักษณะท่ีไดรับจาก
หลักสูตร ในการประเมินตนเองของผูสําเรจ็การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีไดรับจากหลักสูตร ใน
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ภาพรวมอยูในระดับดีมากท่ีสุดทุกประเภทสถาบันการศึกษา ยกเวนผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีอยูในระดับมาก  

          นอกจากนี้ ยังพบวา ผูสําเร็จการศึกษามีเจตคติตอการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก โดยดานคุณภาพในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของผูสําเร็จ การศึกษาจากทุก
ประเภทสถาบันการศึกษาตามการรับรูของผูบังคับบัญชา ในภาพรวมอยูในระดับดีมากเชนกัน แต
ในประเด็นของการยอมรับความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเอกชนถูกรับรูในระดับดีมากท่ีสุดเปนสวนใหญ สวนดานเจตคติของผูใตบังคับบัญชา
ผูสําเร็จการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับดีปานกลาง ทุกประเภทสถาบันการศึกษา แตในประเด็น
ของความรูสึกพอใจในตัวผูบริหารท่ีสําเร็จการศึกษานั้นอยูในระดับดีมาก  

          ตอนที่ 3 เปนการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจางทําวิทยานิพนธ สาขาการบริหารการศึกษา 
ใชการสนทนาและสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยวิธีการสัมภาษณ  ระดับลึก (In-depth Interview) 
ซ่ึงเปนการพูดคุยซักถามตัวตอตัวระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูล ตลอดจนการสัมภาษณทางโทรศัพท  

          ผลการวิจัยพบวา ในระยะแรกเริ่มของการยกรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและ
กฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ มีงานวิจัยเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพผูบริหาร ในการประเมินเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารทางการศึกษา ประเภทช่ัวคราว 3 ป ตองไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูมาแลวไมต่ํากวา 5 ป และสําเร็จการศึกษา  
ไมต่ํากวาระดับปริญญาโททางบริหารการศึกษาจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง ซ่ึงผลจากงานวิจัย
ดังกลาวมิไดนําสูการสรางระเบียบเชิงปฏิบัต ิทําใหเกิดความเขาใจท่ีแตกตางกันเกี่ยวกับใบ
ประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา นับเปนจุดเริ่มตนของการสมัครเขาเรียนปริญญาโทในสาขาการ
บริหารการศึกษาอยางมากมาย เปนประวัติการณ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา ท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐ 
มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีการแขงขันกันเปดหลักสูตร และใชกลยุทธดึง
ลูกคาเขาเรียนใหมากท่ีสุด หลายแหงใชกลยุทธ ?จายครบ จบแนนอน? จนเปนท่ีมาของปญหา
คุณภาพวิทยานิพนธ ดังท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน 

          นอกจากนี้ ยังพบวา รูปแบบการทําวิทยานิพนธแบบกลุมของบางสถาบัน ไดรับการวิพากษ
อยางกวางขวางจากสังคมวิชาการ ส่ิงท่ีนากังขา คือ รูปแบบการทําวิทยานิพนธ 
ดังกลาวมีความเหมาะสมเพียงใดสําหรับวุฒิมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ซ่ึงควรตองศึกษา 
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คนควา สรางองคความรูจากความสามารถทางวิชาการเฉพาะตัวท่ีแทจริง เปนแบบอยางท่ีดีแก
ผูใตบังคับบัญชาในทางวิชาการ และมีมาตรฐานของการทําวิทยานิพนธเทียบเคียงนานาประเทศ 

          ประเด็นท่ีสมควรพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือ ภาระงานท่ีมีจํานวนมากของ อาจารยผูสอนท่ี
สอนท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ทําใหความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนคอนขางจะหางเหิน 
เปนผลใหผูเรียนท่ีมีความสนใจนอยไมสามารถจะเรียนรูและทํางานตามเง่ือนไขของหลักสูตรได
อยางครบถวนโดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ หรือการทําสารนิพนธ เพราะผูเรียน
กับผูสอนในฐานะท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และสารนิพนธไมไดมีปฏิสัมพันธท่ีมีความ
เขมและความถ่ีท่ีควรจะเปน ไมสามารถจะใหความรูความเขาใจแกผูเรียนไดอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง จึงทําใหผูเรียนท่ีตองการจะจบการศึกษาเร็วหันไปใชวิธีการท่ีไมถูกตอง นั่นคือ เกิดการ
จางทําวิทยานิพนธ อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเช่ือวาวิกฤตดังกลาวยังมีทางออก เนื่องจากยังมีอีกหลาย
สถาบันท่ียึดม่ันในมาตรฐานการผลิตและดํารงมาตรฐานคุณภาพอยางตอเนื่อง ประกอบกับวิกฤติท่ี
เกิดขึ้น ยังไมขยายขอบเขตไปถึงการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา แมจะมีบาง 
แตก็เปนเพียงการใหชวยวิเคราะหขอมูลทางสถิติช้ันสูงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร แตการเขียน 
แปลความ การสรุป อภิปรายผล เปนหนาท่ีของเจาของวิทยานิพนธเอง  

          ตอนที่ 4 เปนการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการลอกวิทยานิพนธ โดยศึกษาจากขอมูลเชิง
ประจักษ ท่ีปรากฏเปนเอกสาร เอกสารสําคัญไดแก ปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธ และสารนิพนธท่ี
สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแลว ขอมูลท่ีไดในการวิจัย
ตอนนี้ไดมาจากเอกสารท่ีมีผูนํามามอบให และสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตแลวติดตามเอกสาร
ฉบับจริง  

          ผลการวิจัยพบวา การลอกวิทยานิพนธ มีท้ังลอกบางสวน และลอกท้ังฉบับ  
ซ่ึงนับเปนประเด็นท่ีรุนแรงท่ีสุดในเชิงวิชาการและเชิงจริยธรรม สอดคลองกับท่ีกลุมงาน
คณะกรรมาธิการการศึกษา สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
ระบุวา เปนประเด็นท่ีมีความรุนแรงจนไมสามารถใหอภัยได เพราะเปนรายงานวิชาการท่ีลอกเลียน
ความคิดหรือเนื้อหาสาระของผูอ่ืน โดยไมอางอิงแหลงท่ีมา เพ่ือใหคนอ่ืนคิดวาเปนของตนเอง  

          ผลจากการวิจัยขางตน ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ดังนี ้ 
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          1. ควรกําหนดเกณฑมาตรฐานผลผลิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดย
มีการกําหนดคุณลักษณะและคณุสมบัติและมีกระบวนการวัดคุณสมบัติบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ
เพ่ิมเติมจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงเปนเพียงแค
มาตรฐานปจจัยและกระบวนการเทานั้น  

          2. ควรเรงรัดการออกพระราชบัญญัติความผิดทางการอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชน ซ่ึงมีมาตรการในการปองกันและลงโทษผูท่ีเกี่ยวของกับการจางทําแล ะการลอก
วิทยานิพนธใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว  

          3. ควรใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนงานและมาตรการท่ีชัดเจนและเรงดวนในการพัฒนา
ผูสอนและหาอาจารยทดแทนอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการไป  

          4. ควรมีกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบใหปฏิบัติอยางเครงครัดตามเกณฑ  
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในประเด็นตาง 
ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับผูรับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
ภาระงานของอาจารยประจําแตละคนในการสอน การควบคุมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  

          5. ควรพัฒนาหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษาใหมีความตอเนื่องในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกใหเปนหลักสูตรเดียวกัน โดยมีขอกําหนดวาปริญญาโท หรือปริญญาเอกตองเรียนกี่
หนวยกิต วิชาบังคับมีอะไรบาง เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาคืออะไร หลักสูตรลักษณะนี้จะทําให
ผูเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีโอกาสเรียนรวมกัน แลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  

          6. ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาการบริหาร
การศึกษาใหเพียงพอกับความตองการอาจารยผูสอนของสถาบันการศึกษาที  ผลิตและพัฒนา
ผูบริหาร 

          7. กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษาใหชัดเจนวาเปนโปรแกรม
เตรียมผูบริหารหรือพัฒนาผูบริหาร และกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาใหชัดเจนวาเปนกลุมใดซ่ึง
จะทําใหการเรียนการสอนมีจุดเนนและมีประสิทธิภาพ  

          8. ควรสนับสนุนใหมีการเปดหลักสูตรแผน ก (2) ใหมากขึ้น เพ่ือสรางองคความรูใหมและ
เผยแพรองคความรูทางการบริหารการศึกษาสูสังคม เชน จัดใหมีทุนวิจัย จัดใหมีเวทีแสดง
ผลการวิจัย เปนตน  
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          9. ควรจดัประสบการณการบริหารในลักษณะการฝกงาน (internship) ใหแก นักศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโปรแกรมเตรียมผูบริหาร 

          10. ควรปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง ใหรายวิชามีลักษณะบูรณาการเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร และควรตระหนักถึงมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) ของคุรุสภา
ประกอบดวย  

          11. ควรมีมาตรการ กลไก แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาร
นิพนธ เพ่ือปองกันการคัดลอกหรือลอกเลียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  

          12. ควรปรับปรุงเกณฑการรับเขาศึกษาตอ และเขมงวดเรื่องคุณภาพของผูเรียน  

          13. ควรปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง ใหเนื้อหาสาระของหลักสูตรทันสมัยและสอดคลอง
กับปญหาความเปนจริงของโรงเรียน  

          14. ควรใหคณาจารยทุกคนสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและของผูบริหารในทุก
รายวิชา     
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง สํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร   
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต  ของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลซ่ึงคณะผูวิจัยไดกําหนดแนวทางดําเนินการวิจัยไดกําหนดแนวทางดําเนินการวิจัยดัง
รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
3.1 ประชากร และ ตัวอยาง 
3.1.1 ประชากร 

ประชากร  ท่ีใชในการสํารวจความสนใจและความตองการหลักสูตรนี้ คือ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานบันการศึกษาของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชน และบุคลากรใน
หนวยงานของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3.1.2 ตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการสํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรนี้ คือ ครูและ
บุคลากรในสถาบันการศึกษา ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชน และบุคลากรใน
หนวยงานของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จํานวน  359  คน   
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี ้
 แบบสอบถาม    เพ่ือใชสํารวจความสนใจและความตองการของผูตองการศึกษาตอ  ในเขต
พ้ืนท่ีบริการท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตร  สาขาการจัดการการศึกษา  ในดานภาระท่ีตองการและ
สนใจศึกษาดานขอมูลขาวสารการเปดหลักสูตร  ดานวันและเวลาท่ีตองการศึกษาตอ  คาหนวยกิต
และดานปจจัยการตัดสินใจ  ประกอบดวย 2  ตอน คือ 
           ตอนท่ี  1  คุณลักษณะท่ัวไปของผูท่ีตอบแบบสอบถาม 
           ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตร  
                                            ศึกษาศาสตร  สาขาการจัดการการศึกษา 
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยเรื่อง “สํารวจความสนใจและความตองการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตร   สาขาการจัดการการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และ
ดุษฎีบัณฑิต  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยอาศัยแหลงขอมูลจาก 
2  แหลงใหญดังตอไปนี ้
 ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก  “สํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร   
สาขาการจัดการการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต  ของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” โดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมในเดือน ธันวาคม  2551 – 
มกราคม  2552  รวมระยะเวลา  30  วัน 
 ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก การรวบรวมขอมูลจากหนังสือท่ัวไป, INTERNET, และตําราทาง
วิชาการ 
 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้คณะผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี ้
 เพ่ือวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของผูท่ีตอบแบบสอบถามใชสถิติขั้นพ้ืนฐานเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis)ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี  รอยละ   
3.4.1 ตัวแปรและระดับการวัดตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ 

 ตัวแปรอิสระ 
 

ระดับการวัด รายละเอียด 

เพศ 
 
 
อาย ุ
 
 
 
 

Nominal 
 
 

Ordinal 
 
 

 

1 = ชาย 
2 = หญิง 
99 =  ไมตอบ 
1 = ต่ํากวา  30  ป 
2 = 30 - 40  ป 
3 = 41 - 50  ป 
4 = 51 - 60  ป 
5 = 61 ปขึ้นไป 
99 = ไมตอบ 
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  ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม 
 

ระดับการวัด รายละเอียด 

ตองการศึกษาตอหลักสูตร
ศึกษาศาสตรหรือไม 
 
 
 

Ordinal 
 

 
 
 

1 = ไมสนใจ 
2 = สนใจระดับประกาศนียบัตร 
3 = สนใจระดับปริญญาโท  
4 = สนใจระดับปริญญาเอก 
99 = ไมตอบ 

ตัวแปรอิสระ 
 

ระดับการวัด รายละเอียด 

อาชีพ 
 
 
 
 
 
สถานท่ีทํางาน 
 
 
 
 
รายไดตอเดือน 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 

 
 
 

Ordinal 
 

1 = ขาราชการ 
2 = รัฐวิสาหกิจ 
3 = เอกชน 
4 = สวนตัว 
5 = อ่ืนๆ 
99 = ไมตอบ 
1 = โรงเรียน 
2 = มหาวิทยาลัย 
3 = สํานักงานเขต   
4 = อ่ืนๆ 
99 = ไมตอบ  
1 = ต่ํากวา  10,000 บาท 
2 = 10,000 – 19,999บาท 
3 = 20,000 – 29,999 บาท   
4 = 30,000 บาทขึ้นไป 
99 = ไมตอบ 

DPU



 26

ตัวแปรตาม ระดับการวัด 
 

รายละเอียด 

ตองการศึกษาตอหลักสูตรใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาหนวยกิต  ปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาหนวยกิต  ปริญญาโท 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scale 

1 = หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    
       1  ป  สาขาวิชาชีพคร ู
2 = หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    
       1  ป  สาขาการบริหารการศึกษา 
3 = หลักสูตรปริญญาโท  2  ป   
       ทําวิทยานิพนธ  
4 = หลักสูตรปริญญาโท  2  ป   
       ทําสารนิพนธ   
5 = หลักสูตรปริญญาเอก  3  ป 
99 = ไมตอบ 
1 = หนวยกิตละ  10,000 บาท 
2 = หนวยกิตละ  9,000 บาท 
3 = หนวยกิตละ  1,000 บาท 
4 = หนวยกิตละ  5,000 บาท 
5 = หนวยกิตละ  6,000 บาท 
6 = หนวยกิตละ  3,000 บาท 
7 = หนวยกิตละ  8,000 บาท 
8 = หนวยกิตละ  2,000 บาท 
99 = ไมตอบ 
1 = หนวยกิตละ  3,000 บาท 
2 = หนวยกิตละ  2,500 บาท 
3 = หนวยกิตละ  2,000 บาท 
4 = หนวยกิตละ  1,800 บาท 
5 = หนวยกิตละ  1,000 บาท 
6 = หนวยกิตละ  1,500 บาท 
7 = หนวยกิตละ  500 บาท 
8 = หนวยกิตละ  300 บาท 
99 = ไมตอบ 
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 3.4.2 ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล 
1. นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณจํานวน 359 ชุด เพ่ือทําการวิเคราะห  
2. นําแบบสอบถามมาลงรหัส และคัดลอกแบบสอบถามมาลงแบบฟอรมลงรหัส (CODING  
    FORM) 
3. วิเคราะหขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป(PROGRAM SPSS) 
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติขั้นพ้ืนฐานเชิงพรรณนา(Descriptive Analysis)โดยการคํานวณหาคาความถ่ี รอยละ 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป(PROGRAM SPSS)  ในการคํานวณ 

 
 

 
                                                                                     
        
 

ตัวแปรตาม 
 

ระดับการวัด รายละเอยีด 

คาหนวยกิต  ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

Scale 1 = หนวยกิตละ  1,500 บาท 
2 = หนวยกิตละ  1,200 บาท 
3 = หนวยกิตละ  1,000 บาท 
4 = หนวยกิตละ  800 บาท 
5 = หนวยกิตละ  300 บาท 
6 = หนวยกิตละ  500 บาท 
7 = หนวยกิตละ  100 บาท 
99 = ไมตอบ DPU



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน  2  ตอน  ตอนท่ี 1  เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง  ตอนท่ี 2  เปนการวิเคราะหขอมูลความสนใจและความตองการศึกษา 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 
   ตารางที่ 4.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ประเภทขอมูล จํานวน รอยละ 
1.  เพศ                        

ชาย 
หญิง 

ไมตอบ 
2.  อายุ                  

ต่ํากวา  30  ป 
30 – 40  ป 
41 – 50  ป 
51 – 60  ป 
61  ปขึ้นไป 

ไมตอบ 
3.  สถานภาพ       

โสด 
สมรส 
หยา 

หมาย / แยกกันอยู 
ไมตอบ 

 
115 
242 
2 
 

111 
95 
90 
60 
2 
1 
 

200 
134 
13 
5 
7 

 
32.0 
67.4 
0.6 

 
30.9 
26.5 
25.1 
16.7 
0.6 
0.3 

 
55.7 
37.3 
3.6 
1.4 
1.9 
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ประเภทขอมูล จํานวน รอยละ 

4.  อาชีพ             
ราชการ 

รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน 
สวนตัว 

อื่นๆ 
ไมตอบ 

5.  สถานที่ทํางาน    
โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย 
สํานักงานเขต 

อื่นๆ 
ไมตอบ 

6.  รายไดตอเดือน 
ต่ํากวา 10,000 บาท 
10,000-19,999 บาท 
20,000-29,999 บาท 
30,000 บาทขึ้นไป 

ไมตอบ 

 
167 
2 

131 
13 
38 
8 
 

203 
10 
40 
92 
14 
 

80 
126 
68 
82 
3 

 
46.5 
0.6 
36.5 
3.6 
10.6 
2.2 

 
56.5 
2.8 
11.1 
25.6 
3.9 

 
22.3 
35.1 
18.9 
22.8 
0.8 

   
 จากตารางท่ี  4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  พบวา  สวนใหญเปน
เพศหญิง(รอยละ  67.4)  มีอายุต่ํากวา  30  ป(รอยละ  30.9)  สถานภาพโสด(รอยละ  55.7)  อาชีพรับ
ราชการ(รอยละ  46.5)  ทํางานในโรงเรียน(รอยละ  56.5)  มีรายไดตอเดือน  10,000 – 19,999 (รอย
ละ  35.1) 
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   ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหขอมูลความสนใจและความตองการศึกษาของกลุมตัวอยาง    
 
   ตารางที่ 4.2  การวิเคราะหความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร  
                        สาขาการจัดการการศึกษา  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

สาระที่สนใจและตองการ จํานวน รอยละ 
1.  ความตองการศึกษาตอ 

ตองการ 
ไมตองการ 

ไมตอบ 
2.  ระดับที่ตองการ 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาเอก 

3.  เหตุผลที่ตองการศึกษา 
ความกาวหนาในอาชีพ 
แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 

อื่นๆ 
ไมตอบ 

4.  สถาบันที่ตองการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเอกชน 
มหาวิทยาลัยรัฐบาล 

อื่นๆ 
ไมตอบ 

 
186 
167 
6 
 

19 
137 
11 

 
162 
99 
2 
96 
 

50 
178 
26 
105 

 
46.5 
44.6 
1.7 

 
5.3 
38.2 
3.1 

 
45.1 
27.6 
0.6 
26.7 

 
13.9 
49.6 
7.2 
29.2 

   
 จากตารางท่ี  4.2  ผลการวิเคราะหความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตร  สาขาการจัดการการศึกษา  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนใหญตองการศึกษา
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ตอ(รอยละ  46.5)  ระดับท่ีตองการศึกษาตอคือ  ปริญญาโท(รอยละ38.2)  เหตุผลท่ีตองการศึกษาตอ
เพ่ือความกาวหนาในอาชีพ(รอยละ  45.1)  และตองการศึกษาตอในสถาบันของรัฐบาล(รอยละ  
49.6) 
 
   ตารางที่ 4.3  การวิเคราะหชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตองการศึกษาตอ 
 

รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน รอยละ 
1.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
2.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
3.  มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี
4.  มหาวิทยาลัยรังสิต 
5.  มหาวิทยาลัยอิสเทิรน 

14 
5 
5 
1 
1 

3.9 
1.4 
1.4 
0.3 
0.3 

   
 จากตารางท่ี  4.3  ผลการวิเคราะหมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีตองการศึกษาตอ  ไดแก  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย(รอยละ  3.9)  รองลงมา  ไดแก  มหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัย
ปทุมธาน(ีรอยละ  1.4) 
 
   ตารางที่ 4.4  การวิเคราะหชื่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ตองการศึกษาตอ 
 

รายชื่อมหาวิทยาลัยรัฐบาล จํานวน รอยละ 
1.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
4.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
5.  มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

34 
26 
18 
11 
8 

9.5 
7.2 
5.0 
3.1 
2.2 
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จากตารางท่ี  4.4  ผลการวิเคราะหมหาวิทยาลัยรัฐบาลท่ีตองการศึกษาตอ  ไดแก  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(รอยละ  9.5)  รองลงมา  ไดแก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(รอยละ  7.2)  
และมหาวิทยาลัยรามคําแหง(รอยละ  5.0) 
 
   ตารางที่ 4.5  การวิเคราะหขอมูลหลักสูตรที่ตองการศึกษาตอ 
 

หลักสูตรที่ตองการศึกษา จํานวน รอยละ 
1.  ป.บัณฑิต 1 ป สาขาวิชาชีพครู 
2. ป.บัณฑิต 1 ป สาขาการบริหารการศึกษา 
3.  ป.โท 2 ป ทําวิทยานิพนธ 
4.  ป.โท 2 ป ทําสารนิพนธ 
5.  ป.เอก 3 ป 
6.  ไมตอบ 

24 
25 
124 
66 
20 
5 

6.7 
7.0 
34.5 
18.4 
5.6 
1.4 

รวม 359 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.5  ผลการวิเคราะหขอมูลหลักสูตรท่ีตองการศึกษาตอ  ไดแก  ปริญญาโท  2  
ป  และทําวิทยานิพนธ(รอยละ  34.5)  รองลงมา  ไดแก  ปริญญาโท  2  ป  ทําสารนิพนธ(รอยละ  
18.4)  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  1  ป  สาขาการบริหารการศึกษา(รอยละ  7.0) 
 
   ตารางที่ 4.6  การวิเคราะหการทราบขาวสารการเปดหลักสูตรศึกษาศาสตร 
                        ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

การทราบขาวสาร จํานวน รอยละ 
ทราบ 
ไมทราบ 
ไมตอบ 

155 
199 
5 

43.2 
55.4 
1.4 

รวม 359 100.0 
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 จากตารางท่ี  4.6  ผลการวิเคราะหการทราบขาวสารการเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนใหญไมทราบ(รอยละ  55.4) 
 
   ตารางที่ 4.7  การวิเคราะหแหลงขาวสารการเปดหลักสูตรศึกษาศาสตร 
                        ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

แหลงขาวสาร จํานวน รอยละ 
1.  ทางอินเตอรเนต็ 
2. ทราบจากเพ่ือน 
3.  ทราบจากหนังสือพิมพ 
4.  ทราบจากโทรทัศน 
5.  ทราบจากประกาศ 
6.  ไมตอบ 

72 
26 
6 
4 
3 
5 

62.07 
22.41 
5.17 
3.45 
2.59 
4.31 

รวม 116 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.7  ผลการวิเคราะหแหลงขาวสารการเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนใหญทราบจากทางอินเตอรเน็ต(รอยละ  62.07)  รองลงมาทราบ
จากเพ่ือน(รอยละ  22.41)  และทราบจากหนังสือพิมพ(รอยละ  5.17) 
 
   ตารางที่ 4.8  การวิเคราะหความตองการศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตร 
                        ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

ความตองการศึกษาตอมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน รอยละ 
ตองการ 
ไมตองการ 
ไมตอบ 

183 
104 
72 

51.0 
29.0 
20.1 

รวม 359 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.8  ผลการวิเคราะหความตองการศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนใหญตองการศึกษาตอ(รอยละ  51.0) 

DPU



 34

   ตารางที่ 4.9  การวิเคราะหวันและชวงเวลาที่ตองการศึกษา 
 

วัน / ชวงเวลา จํานวน รอยละ 
1.  เสาร 09.00-16.00  อาทิตย 09.00-12.00 
2. ศุกร 18.00-21.00  เสาร 09.00-16.00 
3.  จันทร - ศุกร 18.00-21.00 
4.  เสาร 09.00-20.00 
5.  เสาร 18.00-21.00  อาทิตย 09.00-12.00 
6.  จันทร พุธ ศุกร 18.00-20.00 
7.  เสาร - อาทิตย 09.00-12.00 
8.  อังคาร - พุธ 18.00-20.00 
9.  เสาร 09.00-16.00 
10.  ไมตอบ 

145 
86 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

119 

40.4 
24.0 
0.6 
0.3 
0.3 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
33.1 

รวม 359 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.9  ผลการวิเคราะหวันและชวงเวลาท่ีตองการศึกษาตอ  สวนใหญตองการ 
วันเสาร  09.00 – 16.00  น. ,  อาทิตย  09.00 – 12.00 น.(รอยละ  40.4)  รองลงมา  ไดแก  วันศุกร  
18.00 – 21.00 น. ,  เสาร  09.00 – 16.00 น.(รอยละ  24.0) 
 
   ตารางที่ 4.10  การวิเคราะหความตองการดานคาหนวยกิตศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก  
                          - ปริญญาโท - ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 

แหลงขาวสาร จํานวน รอยละ 
ปริญญาเอก 
                  10,000  บาท 
                    9,000  บาท 
                    8,000  บาท 
                    6,000  บาท 
                    5,000  บาท 

 
16 
101 
3 
2 
17 
17 

 
4.5 
28.1 
0.8 
0.6 
4.7 
4.7 
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แหลงขาวสาร จํานวน รอยละ 
 1,000 – 3,000  บาท 
                     ไมตอบ 

203 56.5 

รวม 359 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.10  ผลการวิเคราะหความตองการดานคาหนวยกิต ปริญญาเอกหนวยกิต ละ 
9,000  บาท(รอยละ  28.1)  ปริญญาโท หนวยกิต ละ 2,500  บาท(รอยละ  43.5)  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตหนวยกิต ละ 1,000  บาท(รอยละ  30.6)   
  
 
 

ปริญญาโท 
                   3,000  บาท 
                    2,500  บาท 
                    2,000  บาท 
                    1,800  บาท 
                    1,500  บาท 
          300 – 1,000  บาท 
                     ไมตอบ 

 
24 
156 
25 
4 
9 
9 

132 

 
6.7 
43.5 
7.0 
1.1 
2.5 
2.5 
36.8 

รวม 359 100.0 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
                   1,500  บาท 
                    1,200  บาท 
                    1,000  บาท 
                       800  บาท 
                       500  บาท 
                       100  บาท 
                     ไมตอบ 

 
9 
28 
110 
3 
8 
2 

199 

 
2.5 
7.8 
30.6 
0.8 
2.2 
0.6 
55.4 

รวม 359 100.0 
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   ตารางที่ 4.11  การวิเคราะหความสนใจอบรมหลักสูตรระยะส้ันสามารถสะสมหนวยกิตแลวนําไป  
                          เทียบโอนในหลักสูตรปกต ิ
 

ความสนใจอบรม จํานวน รอยละ 
สนใจ 
ไมสนใจ 
ไมตอบ 

168 
83 
108 

46.8 
23.1 
30.1 

รวม 359 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.11  ผลการวิเคราะหความสนใจอบรมหลักสูตรระยะส้ันสามารถสะสม
หนวยกิตแลวนําไปเทียบโอนในหลักสูตรปกต ิ พบวา  สวนใหญสนใจอบรมหลักสูตรระยะส้ัน
(รอยละ  46.8) 
 
   ตารางที่ 4.12  การวิเคราะหเหตุผลความไมสนใจอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 
 

เหตุผลความไมสนใจ จํานวน รอยละ 
ไมสนใจศึกษาตอสาขานี ้
ไมมีเวลา 
สุขภาพไมพรอม 
ไมตรงสายงาน 
มีภาระครอบครัว 
ไดหนวยกิตงายเกินไป 
ไมม่ันใจวาการเทียบโอนหนวยกิต ผานการรับรอง 
ตองการเรียนตามหลักสูตรไมตองการเทียบโอน 
ไมทราบลายละเอียด 

7 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

33.33 
23.81 
9.53 
9.53 
4.76 
4.76 
4.76 
4.76 
4.76 

รวม 21 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.12  ผลการวิเคราะหเหตุผลความไมสนใจอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  สวน
ใหญไมสนใจศึกษาตอสาขานี(้รอยละ  33.33)  รองลงมา  ไดแก  ไมมีเวลา(รอยละ  23.81)  สุขภาพ
ไมพรอมและไมตรงสายงาน(รอยละ  9.53)  
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    ตารางที่ 4.13  การวิเคราะหปจจัยการตัดสินใจเขาศึกษา  เรียงตามลําดับความสําคัญ 
 

ปจจัยการตัดสินใจ จํานวน รอยละ 
1.  ชื่อเสียงของสถาบัน 

อันดับ  1 
อันดับ  2 
อันดับ  3 

2.  การคมนาคม 
อันดับ  1 
อันดับ  2 
อันดับ  3 

3.  คาใชจาย 
อันดับ  1 
อันดับ  2 
อันดับ  3 

4.  มาตรฐานดานผูสอน 
อันดับ  1 
อันดับ  2 
อันดับ  3 

5.  มาตรฐานดานหลักสูตร 
อันดับ  1 
อันดับ  2 
อันดับ  3 

6.  หลักสูตรที่มีงานรองรับ 
อันดับ  1 
อันดับ  2 
อันดับ  3 

 
52 
41 
47 
 

15 
49 
26 
 

95 
48 
24 

 
24 
38 
49 
 

32 
47 
67 
 

30 
83 
31 

 
14.5 
11.4 
13.1 

 
4.2 
13.6 
7.2 

 
26.5 
13.4 
6.7 

 
6.7 
10.6 
13.6 

 
8.9 
13.1 
18.7 

 
8.4 
23.1 
8.6 
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 จากตารางท่ี  4.13  ผลการวิเคราะหปจจัย  การตัดสินใจเขาศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร  
สาขาการจัดการการศึกษา  พบดังนี้  (1)  ปจจัยท่ีกลุมตัวอยางการตัดสินใจเลือกอันดับ  1  ไดแก
คาใชจาย(รอยละ  26.5)  รองลงมา  คือ  ช่ือเสียงของสถาบัน(รอยละ  14.5)  และมาตรฐานดาน
หลักสูตร(รอยละ  8.9)  ตามลําดับ   
(2)  ปจจัยท่ีกลุมตัวอยางการตัดสินใจเลือกอันดับ  2  ไดแก  หลักสูตรท่ีมีงานรองรับ(รอยละ  23.1)  
รองลงมา  คือ  การคมนาคม(รอยละ  13.6)  และคาใชจาย(รอยละ  13.4)  ตามลําดับ   
(3)  ปจจัยท่ีกลุมตัวอยางการตัดสินใจเลือกอันดับ  3  ไดแก  มาตรฐานดานหลักสูตร(รอยละ  18.7)  
รองลงมา  คือ  มาตรฐานดานผูสอน(รอยละ  13.6)  และช่ือเสียงของสถาบัน(รอยละ  13.1)  
ตามลําดับ 
 
   ตารางที่ 4.14  การวิเคราะหวิธีการเรียนการสอนที่ตองการศึกษา 
 

วิธีการเรียนการสอน จํานวน รอยละ 
เขาชั้นเรียนตามปกต ิ
E - learning 
อื่นๆ                     
           -  อานหนังสือและสอบ 
           -  ศึกษาทางไกล 
           -  คนควาวิจัย 
 ไมตอบ 

169 
62 
 
2 
2 
2 

122 

47.1 
17.3 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
34.0 

รวม 359 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.14  ผลการวิเคราะหวิธีการเรียนการสอนท่ีตองการศึกษา  สวนใหญ  เขาช้ัน
เรียนปกต(ิรอยละ  47.1)  รองลงมา  ไดแก  E – learning(รอยละ  17.3) 
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    ตารางที่ 4.15  การวิเคราะหสาขาวิชาที่สนใจเรียนนอกเหนือจากสาขาการจัดการการศึกษา 
 

สาขาวิชา จํานวน รอยละ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 6 1.7 
คอมพิวเตอร 4 1.1 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0.8 
นิติศาสตร 4 1.1 
คณิตศาสตร 2 0.6 
บริหารธุรกิจ 31 8.6 
จิตวิทยา 5 1.4 
ภาษาตางประเทศ 8 2.2 
นิเทศศาสตร 10 2.8 
เศรษฐศาสตร 1 0.3 
รัฐศาสตร 3 0.8 
หลักสูตรและการสอน 4 1.1 
คหกรรม 3 0.8 
ออกแบบประยุกตศิลป 2 0.6 
ปฐมวัย 2 0.6 
โภชนาการ 1 0.3 
บริหารการศึกษา 2 0.6 
อักษรศาสตร 1 0.3 
กีฬา 1 0.3 
รัฐประสาสนศาสตร 2 0.6 
ศิลปะ 2 0.6 
การโรงแรมการทองเที่ยว 3 0.8 
วิศวะ 1 0.3 
ธรณีวิทยา 1 0.3 
วิจัย 1 0.3 
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สาขาวิชา จํานวน รอยละ 
ไมตอบ 256 71.3 

รวม 359 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.15  ผลการวิเคราะหสาขาวิชาท่ีสนใจเรียนนอกเหนือจากสาขาการจัดการ
การศึกษา  สวนใหญพบวา  สนใจสาขาบริหารธุรกิจ(รอยละ  8.6)  รองลงมา  ไดแก  นิเทศศาสตร
(รอยละ  2.8)  และภาษาตางประเทศ(รอยละ  2.2)  ตามลําดับ 
 
   ตารางที่ 4.16  การวิเคราะหความสนใจหากสถาบันเชิญเขารวมสัมมนา 
 

ความยินดีที่จะเขารวม จํานวน รอยละ 
ยินด ี
ไมยินด ี

55 
304 

15.3 
84.7 

รวม 359 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.16  ผลการวิเคราะหความสนใจหากสถาบันเชิญเขารวมสัมมนา  พบวา  
สวนใหญไมยินดเีขารวมสัมมนา(รอยละ  84.7) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 จากงานวิจัยเรื่อง  สํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร  สาขา
การจัดการการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สรุปผลการวิจัย  ดังนี ้
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือสํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาการจัดการ
การศึกษา   ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต   ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 
 
กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการสํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรนี้ คือ ครูและ
บุคลากรในสถาบันการศึกษา ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  และบุคลากรใน
หนวยงานของรัฐและเอกชน  ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   จํานวน  359  
คน   
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถาม    เพ่ือใชสํารวจความสนใจและความตองการของผูตองการศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตร  สาขาการจัดการการศึกษา  ในดานสาระท่ีตองการและ
สนใจศึกษาดานขอมูลขาวสารการเปดหลักสูตรดานวันและเวลาท่ีตองการศึกษาตอ  คาหนวยกิต
และดานปจจัยการตัดสินใจ   ประกอบไปดวย 2  ตอน คือ 
           ตอนท่ี  1  คุณลักษณะท่ัวไปของผูท่ีตอบแบบสอบถาม 
           ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตร  
                                            ศึกษาศาสตร  สาขาการจัดการการศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  นําแบบสอบถามสํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร  
สาขาการจัดการการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

2.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวสํารวจกับกลุมตัวอยาง  คือ ครูและบุคลากรใน
สถาบันการศึกษา ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  และบุคลากรในหนวยงานของรัฐ
และเอกชน  ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   จํานวน  359  คน   
 3.  นําแบบสอบถามท่ีสํารวจแลวมาวิเคราะหขอมูล (โปรแกรม  SPSS)  ใชสถิติขั้นพ้ืนฐาน
เชิงพรรณนา(Descriptive Analysis)ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี  รอยละ  
 
ผลการวิจัย 

จากการสํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร  สาขาการจัดการ
การศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  พบวา  

1)  ขอมูลสวนบุคคล  กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวา  เพศชาย  สวนใหญมีอายุอยู
ในชวงต่ํากวา  30 ป  สถานภาพโสด  ประกอบอาชีพรับราชการและทํางานในโรงเรียน  รายไดตอ
เดือนอยูในชวง  10,000 – 19,999  บาท   

2)  สาระท่ีสนใจและตองการศึกษา  กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจและตองการศึกษาตอใน
หลักสูตรศึกษาศาสตร  ระดับปริญญาโท  โปรแกรมทําวิทยานิพนธ  เหตุผลท่ีตองการศึกษาตอเพ่ือ
ความกาวหนาในอาชีพ  สถาบันท่ีตองการศึกษาสนใจศึกษาตอมหาวิทยาลัยของรัฐมากกวา
มหาวิทยาลัยของเอกชน   

3)  ขอมูลขาวสารการเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  กลุมตัวอยางสวนใหญไมทราบขาว
เกี่ยวกับการเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนกลุมตัวอยางท่ีทราบ
ขาวพบวา  สวนใหญทราบขาวสารการเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
ทางอินเตอรเน็ต  รองลงมา  คือ  การบอกกลาวจากเพ่ือน   

4)  วันเวลาท่ีตองการศึกษา  กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา  ชวงเวลาการจัดการเรียนการ 
สอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด  คือในวันเสาร เวลา  09.00 – 16.00 น. และวันอาทิตย เวลา  09.00 – 12.00 น.   
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5)  คาหนวยกิต  กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา  คาหนวยกิตในการศึกษาตอในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรนั้น  ระดับปริญญาเอกควรมีคาหนวยกิตละ  9,000  บาท  ระดับปริญญาโทหนวยกิตละ  
2,500  บาท  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหนวยกิตละ  1,000  บาท   

หากมีการจัดหลักสูตรอบรมระยะส้ันเพ่ือสะสมหนวยกิต  แลวนําไปเทียบโอนในหลักสูตร
ปกติ  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจ 

6)  ปจจัยท่ีกลุมตัวอยางตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเปนอันดับ  1  สวน
ใหญเห็นวา    คาใชจาย  รองลงมาคือ  ช่ือเสียงของสถาบัน  และหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน  ตามลําดับ  
สําหรับวิธีการเรียนการสอนกลุมตัวอยางตองการศึกษาแบบเขาช้ันเรยีนปกติ   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท  
โปรแกรมทําวิทยานิพนธ  เพ่ือความกาวหนาในอาชีพ  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการครู  
สําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ซ่ึงอาจเปนเพราะสามารถนําความรูระดับปริญญาโท  และการทํา
วิทยานิพนธไปจัดทําเปนผลงานเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะ  และกาวหนาในอาชีพได 
 การท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญไมทราบขาวสารการเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  อาจจะเพราะบุคคลท่ัวไปเขาใจวามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปดสอน
เฉพาะสาขาวิชาทางดานธุรกิจกลุมตัวอยางเปนบุคคลท่ีอยูวงการศึกษาจึงอาจไมสนใจขาวสารของ
ทางมหาวิทยาลัย  

 สําหรับคาใชจายดานคาหนวยกิต  กลุมตัวอยางมีความเห็นใกลเคียง  สอดคลองกับการ
ดําเนินการท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บ  สวนวันเวลาการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร – อาทิตยนั้น  
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางอยูแลว 

ปจจัยท่ีกลุมตัวอยางจะตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  คือ  คาใชจาย  ขื่อเสียง
ของสถาบัน  และหลักสูตรไดมาตรฐานตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบายและการบริหาร
มหาวิทยาลัย  5  ป  ซ่ึงเนนมาตรฐานหลักสูตรและช่ือเสียงของสถาบัน   
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการปรับปรุงงานการประชาสัมพันธหลักสูตร  โดยมีรายละเอียดในเรื่องคาใชจาย
ตลอดหลักสูตรและการใหทุนตางๆ  ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดจัดใหอยูแลว    เพ่ือใหผูสนใจทราบ
ขอมูลคาใชจายในการศึกษา 
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  2.  ควรปรับปรุงชองทางการประชาสัมพันธทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  โดยปรับปรุง
เว็บไซตใหบุคคลท่ัวไปเขาถึงสะดวกและนาสนใจท่ีจะเขาชม   

3.  สรางเจตคติท่ีดีของนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย  โดยใหนักศึกษามีความเช่ือม่ันและ
ประทับใจในการใหบริการและการใหคําปรึกษา  แนะนํา  เรื่องการเรียน  การคนควา  การจัดทํา
วิทยานิพนธและสารนิพนธ   
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รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก. (2550). การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
________ . (2551).   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ปการศึกษา  2551-2555.  
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
ศ.ดร.เสริมศักดิ์  วิสาลาภรณ. (2549).  การวิจัย  เร่ือง  สภาพและปญหาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ. 
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ภาคผนวก  ก. 
แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

สําหรับผูสนใจ 
เร่ือง  สํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร   
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
............................................................................................................................................................. 
   คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตร สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินการจัดการศึกษา ของ
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ของของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

2.  ขอมูลของทานจะเก็บรักษาไวเปนความลับ และการรายงานผลขอมูลจะเสนอใน
ภาพรวมเทานั้น ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถาม 

 
ตอนที่ 1 ขอสวนบุคคล 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน   หนาขอความท่ีตรงกับลักษณะแตละขอของตัวทาน 
1. เพศ  

  ชาย      หญิง 
2.  อายุ   

 ต่ํากวา 30 ป     30-40 ป     41-50 ป    51-60 ป    61 ปขึ้นไป 
3.  สถานภาพ 

 โสด       สมรส        หยา           หมาย/ แยกกันอยู 
4.  อาชีพ 
   ราชการ        ตําแหนง........................................ 

 รัฐวิสาหกิจ   ตําแหนง........................................ 
  เอกชน         ตําแหนง........................................ 
  สวนตัว        ตําแหนง........................................ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................... 

5.  สถานที่ทํางานของทาน 
   โรงเรียน............................................ 
   วิทยาลัย............................................. 
   สํานักงานเขต..................................... 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
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6.  รายไดตอเดือน 
   ต่ํากวา 10,000 บาท      10,000- 19,999 บาท       20,000- 29,999 บาท  

 30,000 บาทขึ้นไป 
7. ทานมีภาระที่ตองรับผิดชอบในครอบครัวหรือไม 
   ไมมี    มี จํานวน..........คน 
8.  บุคคลในครอบครัวสนับสนุนใหทานศึกษาตอหรือไม 
   สนับสนุน      ไมสนับสนุน     เฉยๆ     ไมทราบ 
 
ตอนที2่ แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร  
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
1.  ทานตองการศึกษาตอในหลักสูตรศึกษาศาสตรหรือไม 
  ไม   

  สนใจศึกษาตอในระดับ 
     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

2.  ทานตองการศึกษาตอเพ่ือ 
   ความกาวหนาในอาชีพ   แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................... 
3.  สถาบันท่ีตองการศึกษาตอ 

  มหาวิทยาลัยเอกชน ช่ือมหาวิทยาลัย..................................... 
  มหาวิทยาลัยของรัฐ ช่ือมหาวิทยาลัย..................................... 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 

4.  ทานตองการศึกษาตอหลักสูตรใด 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ป 
     สาขาวิชาชีพคร ู
     สาขาการบริหารการศึกษา  

 หลักสูตรปริญญาโท 2 ป 
  ทําวิทยานิพนธ    ทําสารนิพนธ 

   หลักสูตรปริญญาเอก 3 ป  
   หลักสูตรอ่ืน(โปรดระบุ)...........................................  
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5.  ทานทราบหรือไมวามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปดหลักสูตรศึกษาศาสตร 
   ไมทราบ 
   ทราบ 
  โดย     อินเตอรเน็ต    หนังสือพิมพ 
                โทรทัศน    วิทย ุ
             อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................... 
6.  หากทานตองการศึกษาตอในหลักสูตรศึกษาศาสตร  ทานจะตองการศึกษาใน 
     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หรือไม 
  ไมตองการ     ตองการ 
7.  หากทานตองการศึกษาตอในหลักสูตรศึกษาศาสตร ทานจะตองการศึกษาในชวงวันและเวลาใด 
   วันเสาร  เวลา 09.00 -16.00น. ,วันอาทิตย  เวลา 09.00-12.00 น. 
   วันศุกร เวลา 18.00-21.00น. , วันเสาร  เวลา 09.00 -16.00น. 
    วันอ่ืนๆ................................................................. 
8.  หากทานตองการศึกษาตอในหลักสูตรศึกษาศาสตร   ทานคิดวาคาหนวยกิตควรเปนอยางไร 
 8.1 ปริญญาเอก 
    หนวยกิตละ 10,000 บาท  
    หนวยกิตละ   9,000 บาท 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 
 8.2  ปริญญาโท 
    หนวยกิตละ 3,000 บาท  
    หนวยกิตละ 2,500 บาท 
     อ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 
 8.3  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    หนวยกิตละ 1,500 บาท 
    หนวยกิตละ 1,200 บาท 
    หนวยกิตละ 1,000 บาท 
    อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 
9.  หากหลักสูตรศึกษาศาสตร เปดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เพ่ือผูเรียนสามารถสะสมหนวยกิต แลว
นําไปเทียบโอนการศึกษาในหลักสูตรปกติได  ทานสนใจจะเขาอบรมหรือไม  
   สนใจ    
   ไมสนใจ  เพราะ.......................................................................... 
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10. หากทานตองการศึกษาตอปจจัยท่ีทานตัดสินใจเขาเรียนมีอะไรบาง  โปรดเรียงลําดับเปน
ตัวเลขตามความสําคัญท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 ..............ช่ือเสียงของสถาบัน 
 ..............การคมนาคม 
 ..............คาใชจาย 
 ..............มาตรฐานดานผูสอน 
 ..............มาตรฐานดานหลักสูตร 
 ..............หลักสูตรท่ีมีงานรองรับ 
11.  วิธีการเรียนการสอนท่ีตองการศึกษา  คือ 
    เขาช้ันเรียนตามปกต ิ

 E-learning 
 อ่ืนๆ........................................................................... 

12.  สาขาวิชาท่ีสนใจเรียนนอกเหนือจากสาขาการจัดการการศึกษา ไดแก
............................................................................................................................................................. 
13.  หากสถาบันเชิญใหทานมาสัมมนาทานยินดีหรือไม 
   ยินดีเขารวมสัมมนา 
  โปรดระบุรายละเอียด  ดังตอไปนี ้
  ช่ือ...................................................สกุล...................................................... 
  ท่ีอยูปจจุบัน................................................................................................ 
  โทรศัพท........................................................... 
  E-mail .......................................................... 
 
 
 
   ไมสามารถเขารวมสัมมนาได 
 
  และขอสงผูแทนคือ.................................................................................................. 
  โทรศัพท........................................................... 
 
***  กรุณาสงแบบสอบถาม  ศูนยประชาสัมพันธ   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
  
 
 ขอขอบคุณ เปนอยางสูงที่ทานกรุณาตอบแบบสอบถาม 

อาจารยโชติ  แยมแสง 
หัวหนาโครงการ 

โทรศัพท: 02-9547300 ตอ 647-9 
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ภาคผนวก  ข. 

รายนามผูเช่ียวชาญท่ีตรวจสอบแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแบบสอบถาม 
 
1.  รองศาสตราจารย  ดร.กลา  ทองขาว 
2.  ผูชวยศาสตราจารยสินธะวา  คามดิษฐ 
3.  อาจารยสุรวี  ศุนาลัย DPU
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