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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้โดยความกรุณาอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.กล้า 
ทองขาว ประธานกรรมการการสอบ และผู้อ านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ดร.พิมพ์ใจ   ภิบาลสุข และอาจารย์โชติ  
แย้มแสง อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ท าให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจ และได้รับ
ค าแนะน าที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์คร้ังนี้ 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์คลินิก พลเรือตรีหญิงสุชาดา   วุฑฒกนก  ที่กรุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา และให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาข้อมูลของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จนท าให้ผลการศึกษาส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงปียารัตน์  อภิวัฒนกุล และ
ศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ละอองทอง  วัชราภัย ที่กรุณาตรวจเคร่ืองมือในการศึกษาครั้งน้ี 

สุดท้าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดาที่สร้างลูกคนนี้ขึ้นมา และให้การสนับสนุน
การศึกษาอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่คอยให้ก าลังใจ จนท าให้สารนิพนธ์
เล่มนี้ส าเร็จและท าให้ผู้ศึกษาจบการศึกษาด้วยดี 
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หัวเร่ืองสารนิพนธ์ ปัจจัยการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
   กรณีศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
ชื่อผู้เขียน  วัชรินทร์  จงกลสถิต 
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์โชติ  แย้มแสง  
สาขาวิชา  การจัดการการศึกษา  
ปีการศึกษา  2553 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตร                     

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในด้าน (1) ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษา และ  (2) ส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ที่ศึกษาในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2552 จ านวน  100 
คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นชายและหญิง

อย่างละเท่าๆกัน ส่วนใหญ่มีอายุ 19 ปี คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วง 
3.50-4.00 มีสถานภาพทางครอบครัว บิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดาประกอบธุรกิจส่วนตัว มารดาประ  
กอบธุรกิจส่วนตัว มีแหล่งที่มาของเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษามาจากบิดาและมารดา มีแหล่งที่มา
ของเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมาจากบิดาและมารดา พักอาศัยอยู่บ้านเช่า  หรือหอพัก
ระหว่างศึกษา มีค่าใช้จ่ายเพื่อที่พักอาศัยระหว่างศึกษามากกว่า 3,000 บาท ต่อเดือน 

2.  การวิเคราะห์ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิตที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พบว่า ความคาดหวังเร่ือง
รายได้ภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 1 โดยมีค่า  
เฉลี่ย = 4.87, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51 รองลงมาคือ ความสบายในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย = 4.55,ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59 การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ย = 4.45, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.57 ความมั่นคงในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย = 4.44, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44 การยกย่อง
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ของสังคม มีค่าเฉลี่ย = 4.32, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67 ความท้าทายในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย = 4.23, 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67 และการบรรลุความคาดหวังของตน มีค่าเฉลี่ย = 4.22, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.73 ตามล าดับ 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พบว่าการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นอันดับที่  1 มีค่าเฉลี่ย 4.08, 
S.D. = 0.65 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 
3.32, S.D. = 0.97 อยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 
2.95, S.D. = 1.09 อยู่ในระดับปานกลาง และการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการ 
ตลาด มีค่าเฉลี่ย 2.76, S.D. = 1.09 อยู่ในระดับปานกลาง 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this study were to study decision making factors to study in the 

Doctor of Dental Surgery program in the aspect of (1) the expectation after graduation and (2) the 
marketing mixes that affect to decision making to study in the Doctor of Dental Surgery program. 
The samples were 100 dental students from the first year to fifth year dental students in the 
curriculum of Doctor of Dental Surgery program, Faculty of Dental Medcine, Rangsit University 
in the academic year of 2009. The instrument used in this study was a questionnaire. The obtained 
data were analyzed by using percentage, mathematic mean, standard deviation and content 
analysis. 

The result of this study were as follow 
1.  The samples of this study were male and female equally. Most of the sample were  

19 years old. The grade point average when studied in secondary school were 3.50-4.00. The 
parent of the sample are live together. The fathers and mothers were the owner of their business. 
The education expenses and the disbursements were supported by their parent. Most of the 
sample lived in the rent house or dormitory during study in the program and the everage cost were 
more than 3,000 baht per month. 

2.  It was found from the expectation after graduated in the curriculum of Doctor of  
Surgery program that affected to the decision making for studying in Doctor of Surgery program 
were the income expectation (Mean=4.87,S.D.=0.51) , the convenience in occupation 
(mean=4.55,S.D.=0.59) , the social  responsibility (mean=4.45,S.D.=0.57) , the firm in 
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occupation (mean=4.44,S.D.=0.44) , the social respectiveness (mean=4.32,S.D.=0.67) , the 
challenge of the occupation (mean=4.23,S.D.=0.67) and the achievement of the self actualization 
(mean=4.22,S.D.=0.73) respectively. 

3.  It was found from the perception of marketing mixes that affected to the decision  
making for studying in Doctor of Surgery programme were the product (mean=4.04,S.D.=0.65) in 
the level of excellent, the place (mean=3.32,S.D.=0.97) in the level of medium , the price 
(mean=2.95,S.D.=1.09) in the level of medium and the promotion (mean=2.76,S.D.=1.09) in the 
level of medium, respectively 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงใจ ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กรมอาชีวศึกษา, 2542, หน้า 2 )  

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยได้มีการพัฒนามาเป็นล าดับ
ในอดีตที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการสอบคัดเลือกมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ทั้งนี้ระบบ
ดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้เน่ืองจากสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษามีไม่เพียงพอแก่ความต้องการของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประสงค์จะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นว่าการ
สอบแข่งขันเพื่อเลือกเอาผู้ที่ได้คะแนนดี และมีคุณสมบัติประกอบอื่นๆ ที่เหมาะสมเข้าศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยเป็นวิธีการที่ดีที่สุด นอกจากนั้นยังได้รวมตัวกันพัฒนาให้มีระบบสอบกลางซึ่ง
ด าเนินการในระดับประเทศ และต่อมาด าเนินการร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย จนกลายเป็นระบบ
สอบคัดเลือกที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพที่ดีที่สุดระบบหนึ่ง 

หลังจากระบบการสอบคัดเลือกด าเนินสืบเน่ืองมาเป็นเวลานาน ได้เกิดสิ่งที่ไม่พึง
ประสงค์ขึ้น กล่าวคือ ระบบการสอบคัดเลือกมุ่งวัดผลเพียงบางรายวิชาที่สถานศึกษาเห็นว่าจ าเป็น
ส าหรับศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชา ได้น าไปสู่การที่ผู้เรียนเฉพาะรายวิชาที่ต้องสอบเท่านั้นโดย
ผู้เรียนส่วนมากจะละทิ้งรายวิชาที่ไม่ต้องใช้ในการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ เพราะเป้าหมายของการเรียน
ที่ดีที่สุดคือการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ได้สาขาที่ตนต้องการเท่านั้น ผลที่ตามมาก็คือเกิดความ
ล้มเหลวของระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยผู้เรียนไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ครบกระบวนการ 
ส่งผลถึงการพัฒนาคนที่ไม่สมบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยทั้งหลายจึงได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ระบบการสอบคัดเลือกที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันน้ี แม้จะได้รับการปรับปรุงและมีข้อดีกว่าระบบดั้งเดิมที่เคยใช้อยู่ในอดีตเป็นอย่างมาก แต่ก็
มีข้อเสียอยู่ไม่น้อย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีความประสงค์ที่จะพัฒนา
กระบวนการคัดเลือกให้ได้ดีขึ้นไปอย่างต่อเน่ือง จึงได้จัดให้มี “คณะท างานว่าด้วยการรับบุคคลเข้า
ศึกษาและวัดผล ” ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ด าเนินการ

DPU



 2 

ติดตามผลการสอบคัดเลือกมาอย่างต่อเน่ืองเพื่อประเมินผลดีและผลเสีย พร้อมทั้งหาแนวทางในการ
พัฒนาระบบการคัดเลือกให้ดีขึ้นต่อไป 

จากผลของการศึกษาและเฝ้าระวังของคณะท างานดังกล่าว ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทยได้เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยตามหนังสือ ที่ ทปอ. 44/147 ลงวันที่ 19 เมษายน 2544 
เกี่ยวกับการปรับปรุงการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในระบบสอบรวม โดยยึดหลักให้
เพิ่มการใช้ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนหน่ึงของการคัดเลือกให้มากขึ้น อีกทั้ง
ให้เพิ่มการพิจารณาความสามารถของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผลการ
สอบจากแบบทดสอบวิชาหลัก และ/หรือแบบทดสอบความสามารถทางการเรียน ซึ่งจะจัดสอบโดย
สถาบันทดสอบกลางที่จะได้มีการจัดต้ังขึ้น รวมทั้งให้มีการพิจารณาผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในส่วนอ่ืนๆ ที่มีรายละเอียดและได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจก าหนดคุณสมบัติหรืออาจให้มีการสอบวิชาเฉพาะหรือวิชาความถนัด
เฉพาะด้านเพิ่มเติมได้ 

จากการเปลี่ยนแปลงด้านระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ส่งผลต่อการปรับตัวของคณะที่ด าเนินการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาทิ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดต้ังกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) ขึ้นเพื่อด าเนินการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตขึ้น นอกเหนือไปจากการรับนักศึกษาผ่านระบบการสอบคัดเลือกในระบบสอบรวม ต่อมา
ได้มีคณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมรับนักศึกษาผ่านกลุ่มสถาบันดังกล่าวด้วย 

สาขาทันตแพทยศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เน่ืองมาจากสัดส่วนของทันตแพทย์ต่อประชากรของประเทศไทยยัง
เป็นสัดส่วนที่ต่ ามาก คือ สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรเป็น 1 ต่อ 40,000 ขณะที่องค์การอนามัย
โลกก าหนดสัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรที่เหมาะสมที่ 1 ต่อ 5,000 สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ และความสามารถเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ด าเนินการจัดต้ังคณะทันต
แพทยศาสตร์ เพื่อด าเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตขึ้น นับเป็น
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ด าเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต เป็นสถาบันแรก ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มุ่งเน้นที่จะกระตุ้น
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ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีความสนใจศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวมากยิ่งขึ้น โดยการ
ประสมประสานความรู้ทางด้านการบริหารการศึกษาและการบริหารการตลาดเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด 

ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ จึงมุ่งศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งจะศึกษาในปัจจัย 2 ด้าน คือ ความคาดหวังภายหลังส าเร็จ
การศึกษา และส่วนประสมทางการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้มาประกอบการ
พิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียน นอกจากนี้ยังมุ่งศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารสามารถพัฒนา
แนวทางการตลาดเพื่อให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใน
ด้าน 
      1.2.1  ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษา 
      1.2.2  ส่วนประสมทางการตลาด 
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1.3  กรอบแนวคิด 
          

            
            
            
            
            
            
            
   

 
          

            
            
         

          
           
           
           
           
           
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
        1.4.1  ขอบเขตทางด้านประชากร 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จะท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ศึกษา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
        1.4.2  ขอบเขตทางด้านเนื้อหาของงานวิจัย 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
มุ่งท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย 2 ด้าน คือ ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษา และส่วนประสม
ทางการตลาดของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ลักษณะของประชากร 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- สถานภาพบิดาและมารดา 
- อาชีพของบิดามารดา 
- แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา 

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

1.  ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษา 
1.1 รายได้ 
1.2 ความมั่นคงในวิชาชีพ 
1.3 การยกย่องของสังคม 
1.4 การบรรลุความคาดหวังของตน 
1.5 การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อ

สังคม 
1.6 ความท้าทายในวิชาชีพ 
1.7 ความสบายในวิชาชีพ 

 

2.  ส่วนประสมทางการตลาด 
2.1  ส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ 
2.2 ส่วนประสมด้านราคา 
2.3 ส่วนประสมด้านสถานที่ 
2.4 ส่วนประสมด้านการส่งเสริม

การตลาด 
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        1.4.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ท าการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เวลานาน 1 เดือน 
 

1.5  นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
        1.5.1  ปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่นักศึกษาใช้ในการพิจารณาเพื่อ
การเลือก การตัดสินใจ ในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
        1.5.2  หลักสูตร หมายถึง ประมวลประสบการณ์ และความรู้ที่สถาบันการศึกษาจัดให้แก่นัก 
ศึกษา ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการของวิชาศึกษา
ทั่วไป วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์ และวิชาชีพเฉพาะทางทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งแนว 
ทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 
        1.5.3  ปัจจัยด้านความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษา หมายถึง ความคาดหวังภายหลังส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่ รายได้ ความมั่นคงในวิชาชีพ การยกย่อง
ของสังคม การบรรลุความคาดหวังของตน การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ความท้าทายในวิชา 
ชีพและความสบายในวิชาชีพ 
        1.5.4  ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing mix:4P’s) หมายถึง การที่หลักสูตรทันตแพทย 
ศาสตรบัณฑิตสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนเพื่อจูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาในหลัก 
สูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ 
        1.5.5  ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ของหลักสูตรทันตแพทย 
ศาสตรบัณฑิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่ 
หลักสูตรอาจารย์ ความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
        1.5.6  ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ทางด้านการเงินที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่ ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต และค่าใช้จ่ายในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
        1.5.7  ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ทางด้านสถานที่ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สภาพแวดล้อมของมหา 
วิทยาลัย สภาพแวดล้อมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ความสะดวกในการเดินทางมาศึกษา  
        1.5.8  ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ทางด้านการ 
สื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ได้แก่ การแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนการศึกษา และสื่อประชาสัมพันธ์ 
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        1.5.9   นักศึกษาทันตแพทย์ หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2548 ถึงปีการศึกษา 2552 
        1.5.10  ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเก็บจากนักศึกษา
ทันตแพทย์ 
        1.5.11  ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาทันตแพทย์ต้องจ่ายเพื่อประกอบ
การศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ นอกเหนือไปจากค่าเล่าเรียนในหลักสูตร เช่น ค่าวัสดุและ
เคร่ืองมือ เป็นต้น 

 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.6.1  ผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจทราบเหตุผลในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
         1.6.2   ผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
         1.6.3  สามารถน าผลของการศึกษาไปเป็นแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนา และเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการก าหนดนโยบายต่างๆ และปรับปรุงในการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการวาง 
แผนการตลาดของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ด าเนินงานหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิตต่อไป 
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บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

กรณีศึกษาหลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  ผู๎วิจัยได๎
ด าเนินการค๎นคว๎าแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
ตามล าดับดังนี ้

2.1  ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจ 
2.2  ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับแรงจูงใจ 
2.3  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด 
2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.5  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 
2.6  การจัดการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
2.1  ทฤษฎีและท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
 2.1.1  ความหมายของการตัดสินใจ 

นักวิชาการทั้งชาวไทยและตํางประเทศได๎ให๎ค านิยามหรือความหมายของค าวํา “การ
ตัดสินใจ” (Decision) ไว๎ดังนี ้

แสวง  รัตนมงคลมาศ  (2537, หน๎า 73) ได๎ให๎ความหมายของค าวํา “การตัดสินใจ” วํา
การตัดสินใจคือการเลือกบนทางเลือก (choice of alternative) ซึ่งทางเลือกนั้นต๎องมี  

-  เป้าหมาย หรือจุดประสงค์ (goal) 
-  ความเชื่อ (belief orientation) ซึ่งความเชื่อเกิดจากความคิด หรือความรู๎ในเร่ืองนั้นๆ ที่

จะมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ และการเลือกการกระท า 
-  คํานิยม ( value standard) คือ สิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นเคร่ืองชํวยในการตัดสินใจ และ

ก าหนดการกระท าของตนเอง 
-  นิสัยและธรรมเนียม (habits and customs) คือ แบบอยํางพฤติกรรมที่สังคมก าหนดไว๎

แล๎วสืบตํอกันมาด๎วยประเพณี 
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-  การคาดหวัง (expechation) คือ ทําทีของบุคคลอ่ืนที่มีตํอพฤติกรรมาของบุคคลที่เกี่ยว  
ข๎องกับตัวโดยคาดหวังหรือต๎องการให๎บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองต๎องการ  

ภูมิจิตร  ศรีวงษ์ราชา (2541, หน๎า 9) เสนอวํา การตัดสินใจ  หมายถึง  การพิจารณาไตรํ  
ตรอง จริงใจตัดสินใจ หรือตกลงใจของบุคคลหรือกลุํมบุคคลในการเลือกปฏิบัติอยํางใดอยํางหนึ่งที่
เล็งเห็นวําดีที่สุด  หรือได๎ประโยชน์มากที่สุดจากบรรดาทางเลือกตํางๆ ที่มีอยูํหลายทางเลือก  
เพื่อที่จะใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติอันจะน าไปสูํเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎อยํางสัมฤทธิ์ผล 
 2.1.2  ลักษณะของการตัดสินใจ 

สโตเมอร์ ( Stommer, 1978, pp.167-170) ได๎กลําววํา การตัดสินใจแบํงออกได๎เป็น  3 
ลักษณะ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะกระท าการตัดสินใจ คือ 

1.  การตัดสินใจภายใต๎สถานการณ์ที่แนํนอน ( condition of certainly) เป็นการตัดสินใจ
ที่มีข๎อมูลประกอบการตัดสินใจอยํางพอเพียง 

2.  การตัดสินใจภายใต๎สถานการณ์ที่เสี่ยง ( condition of risk) เป็นการตัดสินใจโดย
อาศัยทฤษฎีความนําจะเป็นให๎เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบหรือคาดการณ์กํอนการตัดสินใจ 

3.  การตัดสินใจภายใต๎สถานการณ์ที่ไมํแนํนอน ( condition of uncertainly) เป็นการ
ตัดสินใจที่มักจะอาศัยประสบการณ์ ดุลยพินิจ และสัญชาตญาณของตน 

กลําวโดยสรุปได๎วํา การตัดสินใจ เกิดขึ้นด๎วยเหตุผลส าคัญดังนี้ 
-  มีปัญหาเกิดขึ้น 
-  เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎  
-  จุดมุํงหมายและวัตถุประสงค์ที่มีอยูํนั้นผิดพลาดและบกพรํอง หรือไมํทันสมัย จึง

จ าเป็นต๎องปรับปรุงแก๎ไข  เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมและก๎าวหน๎า 
 2.1.3  ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจ 

รีดเดอร์ ( Reeder, 1971) ได๎รวบรวมทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพื่อมาอธิบายพฤติกรรม
ตํางๆของมนุษย์ ซึ่งเขาเห็นวําโดยทั่วไปแล๎วรูปแบบ ( model) ทางด๎านจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวข๎องกับ
การตัดสินใจในพฤติกรรมของมนุษย์นั้น นักสังคมวิทยาจะมองในแงํของสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม ( socio-economic) ซึ่งถือวํา ปัจจัยภายนอกจะมีผลตํอการตัดสินใจ  แตํรีดเดอร์ เชื่อวํา
ปัจจัยภายนอกไมํมีอิทธิพลโดยตรงตํอการตัดสินใจ ซึ่งแตํละบุคคลจะแปลงสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมมาสูํตัวคนซึ่งจะอยูํในรูปของความเชื่อและความไมํเชื่อที่ท าให๎บุคคลตัดสินใจ
เลือกกระท าพฤติกรรมนั้นๆ  ดังนั้น บุคคลอาจจะเลือกตัดสินใจกระท าพฤติกรรมอยํางเดียวกันแตํ
เหตุผลของการตัดสินใจอาจจะแตกตํางกัน รีดเดอร์จึงอธิบายเหตุผลในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของ
มนุษย์วําเกิดจากปัจจัยดังตํอไปนี้ 
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1.  เป้าหมายหรือจุดประสงค์ ( goals) ความมุํงหมายเพื่อการบรรลุผลนั้น ผู๎กระท า
จะต๎องมีการก าหนดเป้าหมายไว๎กํอนลํวงหน๎า และพยายามที่จะกระท าทุกวิถีทางเพื่อที่จะให๎บรรลุ
เป้าประสงค์นั้น 

2.  ความเชื่อ (belief orientation) เกิดจากความคิด ความรู๎ในเร่ืองนั้นๆที่จะมีอิทธิพลตํอ
การตัดสินใจและการเลือกทางสังคม 

3.  คํานิยม (value standard) คือ สิ่งที่บุคคลยึดถือให๎เป็นเคร่ืองชํวยในการตัดสินใจและ
ก าหนดการกระท าของตนเอง คํานิยมนั้นเป็นลักษณะความเชื่ออยํางหนึ่งแตํมีลักษณะถาวรโดยเชื่อ
วําวิธีปฏิบัติบางอยํางเป็นสิ่งที่ตนเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ สมควรที่จะยึดถือปฏิบัติมากกวํา
วิธีการปฏิบัติอยํางอื่น 

4.  นิสัยและธรรมเนียม (habits and customs) คือ แบบอยํางที่สังคมก าหนดไว๎แล๎ว และ
มีการสืบทอดตํอกันมาเป็นประเพณี 

5.  ความคาดหวัง  (expectation) คือ ทําทีของบุคคลอ่ืนที่มีผลตํอพฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวข๎องกับตัว  โดยความคาดหวังหรือต๎องการให๎บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต๎องการ 

6. ข๎อผูกพัน (commitments) คือ สิ่งที่ผู๎กระท าเชื่อวําเขาจะมีความผูกพันที่จะต๎องกระท า
ให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์นั้นๆข๎อผูกพันจะมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจและการกระท าของสังคม 

7.  การบังคับ (force) คือ ตัวที่จะชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎กระท าเกิดการตัดสินใจเร็วขึ้น 
8.  โอกาส (opportunity) เป็นความคิดของผู๎กระท าที่เชื่อวําสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะชํวย

ให๎มีโอกาสเลือกกระท า 
9.  ความสามารถ ( ability) การที่กระท ารู๎ถึงความสามารถของตนเองซึ่งจะกํอให๎เกิด

ผลส าเร็จในเร่ืองนั้นๆได๎  การตระหนักถึงความสามารถนี้จะน าไปสูํการตัดสินใจและการกระท า
ทางสังคม 

10. การสนับสนุน ( support) คือ สิ่งที่ผู๎กระท าร๎ูวําจะได๎รับหรือคิดวําจะได๎รับจากคน
อ่ืนๆเชํน เมื่อนักเรียนเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครนั้น  
จะได๎รับการสนับสนุนจากผู๎ปกครอง เป็นต๎น 

2.1.4  กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการตัดสินใจเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช๎หลักเชิงเหตุผลเป็น

ลักษณะของทางออกที่ดีที่สุดเป็นพื้นฐาน วุฒิชัย  จ านง (2522, หน๎า 25)  ได๎แบํงขั้นตอนของการ
ตัดสินใจโดยถือแนวทางการพิจารณาการแก๎ไขปัญหา ( Problem solving approach) เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณา โดยได๎แบํงเป็น 5 ขั้นตอนดังน้ี 
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1.  ขั้นแสวงหาข๎อมูลและขําวสาร ( data collection) เน่ืองจากปัญหาตํางๆที่เกิดขึ้นน้ัน
ยํอมมีสาเหตุ การเสาะแสวงหาขําวสารตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับปัญหา คือ การเสาะหาสิ่งที่เป็นสาเหตุ
นั้น เพื่อมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ และจะต๎องท าอยํางเป็นวิทยาศาสตร์  ทั้งในแงํของการ
เก็บรวบรวมข๎อมูล ( collective) และในแงํของการวิเคราะห์ ( analysis) ซึ่งเป็นลักษณะและวิธีการ
เดียวกับการวิจัย 

2.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเลือก (formulating alternative) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ
มากในกระบวนการตัดสินใจ เป็นความพยายามจะครอบคลุมวิธีทางที่จะแก๎ไขปัญหาได๎ในหลายๆ  
วิธี และจะต๎องก าหนดให๎ได๎ในรูปธรรมหลักข๎อเท็จจริงวําเป็นอยํางไร และในทางปฏิบัติห๎องสร๎าง
ฉาก (scenario) ขึ้นมากํอนวําเร่ืองนี้มีทางเลือกอะไรบ๎าง และมีข๎อเท็จจริงรูปธรรมหลักอะไรบ๎าง 

3.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเลือก ( analysis alternative) ควรใช๎ความเป็นจริงที่เป็น
ภาวะวิสัย (objective analysis) พยายามหลีกเลี่ยงการน าคํา ( value) ทั้งหลายมาเกี่ยวข๎องในการ
วิเคราะห ์

4.  ขั้นตอนการเปรียบเทียบคําทางเลือก ( value comparison) ขั้นตอนนี้จะเป็นการ
เปรียบเทียบโดยน าคํา ( value) ที่เกี่ยวข๎องมาเปรียบเทียบกับขั้นตอนอ่ืนที่ปลอดจากคําแล๎วน ามา
พิจารณาทางเลือกอีกทีหนึ่ง 

5.  ขั้นตอนการตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด ( choice of alternative on the best set of  
alternative) ขั้นตอนนี้เป็นการตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด 

วุฒิชัย  จ านง (2522, หน๎า 4-7) ได๎กลําววํา การตัดสินใจเป็นกระบวนการทางเลือกใน
ระหวํางทางเลือกตํางๆและได๎อธิบายขั้นตอนของการตัดสินใจไว๎ดังนี้ 

1.  การแยกแยะปัญหา ( problem identification) ขั้นแรกของการตัดสินใจนั้นเป็นเร่ือง
ของการสร๎างความมั่นใจและแนํใจโดยการค๎นหาเป็นเร่ืองของการแยกแยะปัญหาออกมาอยํางแนํ
ชัด หรือปัญหาอยํางแนํนอน 

2.  การหาขํางที่เกี่ยวข๎องกับตัวปัญหาน้ัน ( information search) คือ การเสาะแสวงหาสิ่ง
ที่เป็นสาเหตุ หรือสิ่งที่กํอให๎เกิดปัญหานั้น ซึ่งอาจจะไมํใชํสาเหตุโดยตรงก็เป็นได๎ ความสามารถที่
จะหาขําวสารที่สมบูรณ์ ( complete information) นั้นอาจเป็นไปได๎ แตํเป็นการเสาะหาตัวขําวที่
เกี่ยวข๎องกับสาเหตุของปัญหามากที่สุดเทําที่จะมากได๎ ทั้งนี้การเสาะหาขําวสารควรจะเป็นไปตาม
แนวความคิดที่วําขําวสารนั้นสรรหานั้นจ าเป็นจะต๎องมีความเกี่ยวข๎อง และความจ าเป็นกับตัวปัญหา
ตลอดจนมีความเพียงพอในการแก๎ปัญหา 

3.  การประเมินคําของขําวสาร (evaluation of information) ในบรรดาขําวสารที่แสวงหา
มานั้น เราต๎องยอมรับวํา มิได๎หมายความวํา ขําวสารทุกชนิดที่หามานั้น เกี่ยวข๎องกับตัวปัญหาและมี
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คุณคํากับปัญหาอยํางแท๎จริงเสมอไป ดังนั้นจึงจ าเป็นต๎องมีการประเมินคําของขําวสารที่ได๎มานั้น
อยํางถูกต๎องเหมาะสมเพียงพอกับเวลา และความสามารถที่จะน าไปวิเคราะห์ปัญหาได๎หรือไมํ ซึ่ง
จะมีการเสาะหาขําวเพิ่มเติม หลังการประเมินขําวสารแล๎ววํา ไมํเพียงพอหรือไมํเกี่ยวข๎องเทําที่ควรก็
จ าเป็นที่จะต๎องตัดขําวสารบางอยํางออกไป 

4.  ก าหนดทางเลือก ( listing of alternative) เป็นขั้นตอนของการตัดสินใจ คือ การ
ก าหนดทางเลือกที่สามารถครอบคลุมวิธีที่จะแก๎ไขปัญหาได๎มากที่สุด  ถ๎าเรามีขําวสารที่สมบูรณ์
ส าหรับปัญหาในแตํละเร่ือง เราก็อาจจะสามารถก าหนดทางเลือกได๎อยํางเหมาะสมและครอบคลุม
อยํางแท๎จริงได๎ และถ๎าขําวสารไมํสมบูรณ์ก็ไมํสามารถก าหนดทางเลือกที่มีล าดับความส าคัญของ
การแก๎ปัญหาได๎ 

5.  การเลือกทางเลือก ( selection of alternative) เมื่อมีการก าหนดทางเลือกแล๎วขั้นตอน
ตํอไป คือ การเลือกที่จะปฏิบัติการตํอไป ( selection of a course of action) ขั้นตอนนี้เองที่เป็นที่
ยอมรับวําเป็นการตัดสินใจที่แท๎จริงวํา การเลือกทางเลือกนั้นเกิดจากผลของการตัดสินใจ 

6.  การปฏิบัติการตัดสินใจ ( implement of decision) คือ การปฏิบัติตามผลของการ
ตัดสินใจ หรือทางเลือกที่เราทราบได๎วํา การตัดสินใจนั้นถูกต๎อง เหมาะสมเพียงใดหรือไมํขึ้นอยูํกับ
ผลของการตัดสินใจนั้น การประเมินผลของการตัดสินใจเป็นการตรวจดูวําผลของการตัดสินใจที่
ปฏิบัติไปเหมาะสมกับการแก๎ปัญหานั้นหรือไมํ 

กระบวนการตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการคิดอยํางมีเหตุผลในการเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต๎องเหมาะสม หรือพอใจ เพื่อที่จะได๎น าไปสูํการปฏิบัติให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต๎องการ  
หรือแก๎ไขปัญหาได๎ ซึ่งจะขึ้นอยูํกับสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคลจากความหมายดังกลําว จึง
สามารถจ าแนกองค์ประกอบที่ส าคัญของการตัดสินใจ 3 ประการ คือ 

1.  การตัดสินใจต๎องมีทางเลือก และทางเลือกที่จะกระท าอยํางใดอยํางหนึ่งนั้น จะต๎องมี
มากกวําหนึ่งทางเลือก จงึต๎องกระท าการตัดสินใจ ถ๎ามีทางเลือกเดียวก็จะไมํมีการตัดสินใจ 

2.  การตัดสินใจต๎องมีจุดมุํงหมาย หรือวัตถุประสงค์อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือหลายอยํางที่
ต๎องการบรรลุผล และไมํแนํใจวําหนทางเลือกตํางๆ นั้น ทางเลือกใดที่จะท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์
ได๎ดีกวํากัน 

3.  การตัดสินใจเป็นเร่ืองของกระบวนการใช๎หลักการของเหตุผล และความพอใจเป็น
เกณฑ์ในการประเมินทางเลือก หลักเกณฑ์ที่น ามาใช๎ในการประเมินทางเลือกที่ส าคัญ คือ  
ความสามารถของทางเลือกในการตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ที่ต๎องการ 

วุฒิชัย  จ านง (2522, หน๎า 18-19) กลําววําการมีเหตุผล ( rationality) ในการตัดสินใจ
สามารถพิจารณาได๎หลายกรณี เชํน 
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1.  การมีเหตุผลที่ควรจะเป็นจริง ( objective rationality) หมายถึง การตัดสินใจที่
พยายามจะหาเหตุผลสูงสุดในคํานิยมที่มีอยูํในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 

2.  การมีเหตุผลในแงํของแตํละบุคคล ( subjective) ใช๎กับการตัดสินใจที่ได๎รับผลสูงสุด
เทําที่ความรู๎ความสามารถจะมีอยูํเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การมีเหตุผลแบบนี้จะเป็นนามธรรม
มากกวําการมีเหตุผลที่ควรจะเป็นจริง 

3.  การมีเหตุผลในแงํของการร๎ูตัว หรือวํามีส านึกอยูํ ( consciously rationality) ซึ่งใช๎กับ
การตัดสินใจที่ต๎องปรับปรุงแนวทาง เพื่อที่จะน าไปสูํเป้าหมาย โดยที่มีกระบวนการที่มีส านึกอยูํ
ตลอดเวลา 

4.  การมีเหตุผลที่ไตรํตรองดีแล๎ว ( deliberately rationality) หมายถึง การปรับปรุง
แนวทาง เพื่อที่จะไปสูํวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสุดท๎าย โดยการที่มีการเสาะหากันและกันใน
ตัวเอง 

เมนน่ี  และคณะ ( Menne et al., 1970,pp. 110-118) พบวํา อิทธิพลที่มีตํอความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตํอมหาวิทยาลัย คือ การได๎รับการบริการทางวิชาการ รวมทั้งชื่อเสียงของ
สถาบันการศึกษา 

 
2.2  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

มาสโลว์ ( Maslow, 1970) ได๎คิดค๎นทฤษฎีการจูงใจขึ้น โดยแบํงแรงจูงใจตามล าดับ
ความเข๎มข๎นแหํงความต๎องการเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

1.  ความต๎องการทางสรีระระดับพื้นฐาน ( physiological needs) เป็นความต๎องการขั้น
พื้นฐานของรํางกายเพื่อความอยูํรอดของชีวิตอันได๎แกํ อาหาร เคร่ืองนุํงหํม ที่อยูํอาศัย ยารักษาโรค  
อากาศ เป็นต๎น เพื่อที่จะได๎รับการตอบสนองความต๎องการดังกลําว มนุษย์จึงต๎องท างานเพื่อให๎
ได๎มาซึ่งปัจจัยที่จะมาบ าบัดความต๎องการของตน 

2.  ความต๎องการความมั่นคงปลอดภัย ( safety and security needs) เมื่อความต๎องการ
ทางรํางกายได๎รับการบ าบัดแล๎ว ความต๎องการของคนก็ไมํได๎สิ้นสุดเพียงแคํนั้น สุขภาพที่ดี ความ
ปลอดภัยจากภยันตราย ตลอดจนความมั่นคงในการประกอบอาชีพหน๎าที่การงานก็เป็นสิ่งที่มนุษย์
ปรารถนา ซึ่งคนเรายํอมมีความต๎องการตรงกันในเร่ืองนี้เสมอโดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ 

3.  ความต๎องการเข๎าสังคมและมีพวกพ๎อง ( social needs) เมื่อความต๎องการสองขั้นที่
กลําวมาแล๎วได๎รับการตอบสนอง บุคคลจะมีความต๎องการทางสังคม คือ การมีเพื่อนฝูงและต๎องการ
ให๎เป็นที่ยอมรับ  ต๎องการความรัก  ความปรารถนาดี  ต๎องการที่จะมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าขอ ง และเป็น
สํวนหน่ึงของกลุํมหรือสังคม  ซึ่งความต๎องการดังกลําวจะท าให๎สมาชิกของกลุํมหรือสังคมมี
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ความสัมพันธ์อันดีตํอกัน อันจะชํวยให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจกันท างานเพื่อให๎บรรลุเป้าหมาย
รํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ 

4.  ความต๎องการมีศักดิ์ศรีและสถานภาพ ( self esteem needs) คือ ความต๎องการให๎คน
อ่ืนยอมรับนับถือ มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจและมีสถานภาพในสังคม  
มีความนับถือตนเอง เป็นลักษณะที่เรียกวํา ( ego needs) ซึ่งบุคคลที่มีความต๎องการหรือมีแรงจูงใจ
ประเภทนี้มักจะพยายามท าสิ่งตํางๆ ให๎ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์แกํสายตาคนอ่ืน 

5.  ความต๎องการมีสัจการแหํงตนหรือท าให๎ชีวิตมีความ หมาย (self actualization needs)  
ความต๎องการขั้นนี้เป็นความต๎องการขั้นสูงสุดซึ่งอาจเรียกวํา ( self realization) ความต๎องการขั้นนี้
เป็นความต๎องการที่บุคคลตระหนักถึงศักยภาพแหํงตนจากการที่มีโอกาสพัฒนาตนเองให๎มี
ความก๎าวหน๎าอยูํเสมอและมีโอกาสที่จะสร๎างสรรค์ความคิดความอํานให๎กว๎างขวางออกไป ซึ่ง
ความต๎องการในขั้นน้ีสํวนใหญํเป็นความต๎องการด๎านอุดมคติ (ideal needs) 

ความต๎องการ 5 ประการข๎างต๎นของมาสโลว์นี้เรียงล าดับตามความส าคัญหรือความจ า
เป็นมากที่สุดไปยังน๎อยที่สุด โดยมีความต๎องการทางกายภาพซึ่งเป็นความต๎องการสํวนบุคคลของ
มนุษย์ทุกคนเป็นพื้นฐานขั้นแรก ความต๎องการ 5 ขั้นนี้เป็นอิสราตํอกัน และมีความตํอเน่ืองเหลื่อม
ล้ ากันอยูํ กลําวคือ ความต๎องการขั้นถัดมาอาจจะเกิดขึ้นกํอนที่ความต๎องการขั้นต๎นจะได๎รับการ
ตอบสนองให๎เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ได๎ และบางคนอาจให๎ความส าคัญกับความต๎องการสลับขั้นกันได๎
อยํางไรก็ดี คนทั่วไปจะมีความต๎องการขั้นต๎นกํอนเมื่อได๎รับการตอบสนองแล๎วจึงเกิดความต๎องการ
ขั้นถัดไป และไมํจ าเป็นวําทุกคนมีความต๎องการครบทั้ง 5 ขั้น แตํความต๎องการทั้งหมดเหลํานี้จะมี
อยูํตลอดชีวิตของบุคคล ดังนั้นความต๎องการของมนุษย์ดังกลําวข๎างต๎น จะเป็นแรงผลักดันให๎แสดง
พฤติกรรมโน๎มไปทางที่จะบ าบัดความต๎องการเหลํานี้อยูํเสมอ 

ความหมายและประเภทของแรงจูงใจตามที่ได๎กลําวมา สรุปได๎วําแรงจูงใจเป็น
แรงผลักดันหรือแรงกระตุ๎นให๎บุคคลแสดงพฤติกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งออกมาเพื่อมุํงสูํเป้าหมายที่
คนต๎องการอยํางมีทิศทางและแบํงแรงจูงใจเป็น 4 ประเภท คือ 

1.  แรงจูงใจของรํางกาย ( physiological motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดความต๎องการของ
รํางกายเป็นส าคัญ เชํน ความหิว ความกระหาย หรือเมื่อรํางกายขาดอาหารไปก็จะเป็นผลให๎คน
แสดงพฤติกรรมตํางๆออกมาเพื่อบรรเทาความต๎องการน้ัน 

2.  แรงจูงใจสํวนบุคคล ( personal motives) เป็นแรงจูงใจที่ตํอมาจากแรงจูงใจทาง
รํางกายที่พัฒนาขึ้นมาภายในตัวซึ่งแตํละบุคคลแตกตํางกันออกไป เชํน การวางตัวแสดงกิริยา
ทําทางตํางๆออกมาตามลักษณะของความสนใจของตนเอง หรือเป็นความต้ังใจของตนเองเป็น
พิเศษโดยไมํมีผลตอบแทนหรือเจตนาอยํางอื่นแอบแฝง 
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3.  แรงจูงใจทางสังคม ( social motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู๎เพิ่มเติม
ภายหลังสืบตํอจากแรงจูงใจสํวนบุคคล เพราะมนุษย์ต๎องอยูํรวมกันเป็นสังคม จึงท าให๎เกิดแรงจูงใจ
ชนิดน้ีขึ้น เชํน ต๎องการความร่ ารวย ความปลอดภัย  ความต๎องการฐานะทางสังคมก็จะท าให๎คน
แสดงพฤติกรรมตํางๆออกมาได๎ 

4.  แรงจูงใจเพื่อความสมหวังแหํงชีวิต ( self-actualization motives) ซึ่งเกิดขึ้นในตัว
บุคคลเพื่อสนองตอบความต๎องการทางอารมณ์ของตนเอง เพื่อด ารงตนเองอยูํในสังคมด๎วยความ
ราบรื่นและพอใจในตนเองพร๎อมกันไปด๎วย 

แรงจูงใจที่มีบทบาทส าคัญกับทางเลือกเข๎าศึกษาตํอของนักเรียนมาจากแรงจูงใจทาง
สังคมเป็นส าคัญ ทั้งนี้บุคคลยํอมต๎องการฐานะทางสังคมที่ดีขึ้น อยํางไรก็ตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมอันเป็นพื้นฐานเดิมของนักเรียนก็มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการเลือกเข๎าศึกษาตํอของนักเรียน
เชํนกัน 

 
2.3  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 2.3.1  สํวนประสมทางการตลาด 

   สํวนประสมทางการตลาด (marketing mix) หมายถึง การมีสินค๎าหรือบริการที่ตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎ากลุํมเป้าหมายได๎ ขายในราคาที่ผู๎บริโภคยอมรับได๎ และผู๎บริโภคยินดีจําย
เมื่อเห็นวําคุ๎ม รวมทั้งมีการจัดจ าหนํายกระจายสินค๎าให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมการซื้อหา เพื่อให๎
ความสะดวกแกํลูกค๎า ด๎วยความพยายามจูงใจให๎เกิดความเห็นชอบในสินค๎าและพฤติกรรมอยําง
ถูกต๎อง (เสรี วงษ์มณฑา, 2542 หน๎า 11) ซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 หน๎า 35-36) ได๎
กลําววําสํวนประสมทางการตลาดประกอบด๎วย 

2.3.1.1  ผลิตภัณฑ์ ( product) หมายถึง สิ่งที่น าเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความ
ต๎องการของลูกค๎าให๎พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจมีตัวตน หรือไมํมีตัวตนก็ได๎ ผลิตภัณฑ์
จึงประกอบด๎วย สินค๎า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรือบุคคล โดยผลิตภัณฑ์ต๎องมี
อรรถประโยชน์ (utility) มีคุณคํา (value) ในสายตาของลูกค๎า จึงจะท าให๎ผลิตภัณฑ์ขายได๎ 

แนวคิดด๎านผลิตภัณฑ์ ( product concept) เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่
สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต๎องมีความชัดเจนวําเป็นแชมพู
ขจัดรังแค น้ าผลไม๎ไร๎น้ าตาล แชมพูทูอินวัน น้ ายาปรับผ๎านุํม รถยนต์ขนาดเล็กเพื่อใช๎ในเมือง  
รถยนต์ขนาดกลางส าหรับครอบครัว เป็นต๎น ผลิตภัณฑ์ สถานที่ขายสินค๎า บริการ  หรือแนวคิดต๎อง
ก าหนดลงให๎ชัดเจน 
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คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ( product attribute) จะต๎องทราบวําผลิตภัณฑ์นั้นมาจากอะไร  มี
คุณสมบัติอยํางไร ลักษณะทางกายภาพ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ขนาด ความดี ความงาม ความคงทนด๎าน
รูปรําง รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยูํในตัวของมันเอง 

คุณสมบัติเดํนของสินค๎า ( product feature) คือ การน าสินค๎าของบริษัทไปเปรียบเทียบ
กับสินค๎าของคูํแขํง แล๎วมีคุณสมบัติแตกตํางกัน และจะต๎องรู๎วําสินค๎าของเรามีลักษณะเดํนเป็น
พิเศษกวําสินค๎าอ่ืน เพื่อดึงดูดลูกค๎าให๎ใช๎สินค๎าของเรา จุดเดํนน้ันเราเรียกวํา “ลักษณะเดํน  
(feature)” ในความเป็นจริงสินค๎าที่ผลิตออกมานั้น เมื่อน าไปตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับ
กลุํมเป้าหมายแล๎วจะต๎องหาลักษณะเดํนให๎ได๎ เพราะสินค๎าที่ไมํมีลักษณะเดํนยํอมยากที่จะเป็นผู๎น า
หรือผู๎ท๎าชิงกับตลาดได๎ แตํจะกลายเป็นเพียงผู๎ตามเทํานั้น 

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ( product benefit) เมื่อพิจารณาวําสินค๎ามีลักษณะเดํนอยํางไร
แล๎ว จะต๎องพิจารณาอีกวําสินค๎าให๎ประโยชน์อะไรกับลูกค๎าได๎บ๎าง ระหวํางการให๎สัญญากับลูกค๎า
นี้แตกตํางกันเวลาที่ให๎สัญญากับลูกค๎าเราให๎ที่ประโยชน์ของสินค๎า และเราพิสูจน์ ( proof) ด๎วย
ลักษณะเดํน แตํก็มีหลายคนที่สับสนน าเอาลักษณะเดํนมาเป็นจุดขายแทนข๎อสัญญา ซึ่งจริงๆแล๎ว
ไมํใชํลักษณะเดํนแตํเป็นเพียงจุดสนับสนุนจุดขายให๎นําเชื่อถือเทํานั้น 

2.3.1.2  ราคา ( price) หมายถึง  คุณคําของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  หรือราคาเป็นต๎นทุน 
(cost) ที่ลูกค๎าจํายเงินไปเพื่อให๎ได๎รับสินค๎าหรือบริการน้ันมา  โดยที่จะเปรียบเทียบระหวํางคุณคํา 
(value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา ถ๎าคุณคําสูงกวําราคา ลูกค๎าก็จะตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการน้ัน   

โดยขั้นตอนการวางแผนด๎านราคา มีดังนี้ 
1)  การแบํงตลาด  (market  segmentation)   
     การเน๎นราคาส าหรับตลาดที่เน๎นราคา ( price sensitive market) เป็นตลาดที่

กลุํมเป้าหมายไมํสนใจกับประเด็นอ่ืนๆ เชํน บริการหรือประโยชน์ทางอ๎อม แตํสนใจเร่ืองราคา  
อาจจะเป็นเพราะวําในเร่ืองภาพพจน์ ชื่อเสียง บริการหรืออะไรก็ตามที่เป็นปัจจัยให๎ราคาสูงขึ้น ไมํมี
ความส าคัญในสายตาผู๎บริโภค เพราะฉะนั้นในการที่ธุรกิจจะสร๎างกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น สิ่งแรก
ที่จะต๎องพิจารณาวําบริษัทในตลาดกลุํมเป้าหมายที่สนใจด๎านราคา กลยุทธ์การตลาด คือ พยายามท า
ให๎ต๎นทุนสินค๎าต่ าที่สุด ถ๎าต๎นทุนการผลิตต่ าก็สามารถใช๎นโยบายการตั้งราคาให๎แตกตํางกัน ( price 
discrimination) กับลูกค๎าได๎ เพราะกลุํมเป้าหมายที่สนใจด๎านราคา ธุรกิจก็จ าเป็นต๎องมีราคาต่ าเพื่อ
การแขํงขัน ( competitive price) หรือใช๎ราคาที่เรียกวําราคาตลาดที่คนทั่วไปก าลังใช๎กันอยูํ  
(ongoing price) ถ๎าราคาสินค๎าของธุรกิจมากกวําคูํแขํงก็ไมํสามารถขายได๎ สํวนใหญํแล๎วตลาดนี้จะ
เป็นตลาดซึ่งผู๎บริโภคร๎ูจักสินค๎ามาก มีความร๎ูเกี่ยวกับสินค๎ามาก มีความร๎ูเกี่ยวกับสินค๎าหลายยี่ห๎อ  
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สินค๎าไมํมีความแตกตํางกัน ไมํมีความรีบร๎อนในการซื้อเน่ืองจากซื้อไปกักตุนไว๎ได๎ หรือสามารถที่
จะรอเวลาซื้อได๎ เป็นต๎น 

การตั้งราคาส าหรับตลาดที่เน๎นภาพพจน์ ( image sensitive market) ตัวอยํางเชํน สินค๎าที่
มีชื่อเสียง ยี่ห๎อ หรือลายเซ็นของเจ๎าของเป็นยี่ห๎อ ( name brand or signature brand) เชํน  หลุยส์              
วิกตอง กุชชี่ อามาร์น่ี โรเล็กซ์ คาเทียร ์ซึ่งลูกค๎าจะซื้อเพื่อใช๎เสริมบุคลิกมากกวําอรรถประโยชน์ใน
ตัวสินค๎าที่แท๎จริง ความส าเร็จของสินค๎าประเภทน้ีอยูํที่วํา ถ๎าสามารถสร๎างภาพพจน์ในตัวสินค๎าได๎
ดี ราคาแพงกวําคนก็จะซื้อ  เชํน  เสื้อผ๎า  เคร่ืองเสียง  รถยนต์  กระเป๋า  ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาด  
(marketing strategy) ก็คือ สินค๎าคุณภาพที่ดีกวํา ราคาสูงกวํา อาศัยการท าโฆษณาอยํางตํอเน่ือง จน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การตั้งราคาส าหรับสินค๎าประเภทน้ีก็ยังสามารถแบํงออกเป็นอีก 2 กรณี  
คือ ตลาดที่ตั้งราคาโดยเน๎นภาพพจน์ ( image sensitive) และตลาดในแงํคุณภาพ ( quality sensitive) 
ซึ่งทั้ง 2 ตลาดนี้ไมํได๎ค านึงถึงราคา (non-price sensitive) 

การตั้งราคาส าหรับเนินคุณภาพ หมายถึง เห็นคุณภาพของสินค๎ามีคุณภาพมองเห็นได๎
ชัดเจน ดังนั้นจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกตํางให๎ได๎อยํางชัดเจน สามารถดึงดูดใจให๎
ผู๎บริโภคเห็นวําคุ๎มคํากับราคาที่จํายแพงกวํา 

2)  กลยุทธ์ด๎านราคา (price strategy) จะต๎องพิจารณาดังน้ี 
-  ตั้งราคาตามตลาด (price strategy) หรือตั้งราคาตามความพอใจ (leading price) 
-  สินค๎าจะออกเป็นแบบราคาสูง ( premium price) หรือราคามาตรฐาน ( standard  price)  

หรือตราสินค๎าเพื่อแขํงขัน (fighting brand) 
-  การตั้งราคาเทํากันหมด (one price) หรือราคาแตกตํางกัน (discriminate price) 
-  การขยายผลิตภัณฑ์ (line extension) 
-  การขยับซื้อสูงขึ้น (trading up) หรือการขยับซื้อต าลง (trading down) 
-  การใช๎กลยุทธ์ด๎านขนาด (size)  
2.3.1.3  การจัดจ าหนําย ( place)หมายถึงโครงสร๎างของชํองทางซึ่งประกอบด๎วย  

สถาบันและกิจกรรมใช๎เพื่อเคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ์ และบริการจากองค์การไปตลาด สถาบันที่น า
ผลิตภัณฑ์ออกสูํตลาดเป้าหมายก็คือสถาบันตลาด สํวนกิจกรรมที่ชํวยในการกระจายสินค๎า  
ประกอบด๎วยการขนสํง การคลังสินค๎า และการเก็บรักษาสินค๎าคงคลัง เป็นต๎น ดังน้ันสถานที่ตั้ง
ของโรงเรียนที่มีการคมนาคมสะดวกใกล๎แหลํงชุมชนจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแหํง 

กลยุทธ์การจัดจ าหนํายหรือกลยุทธ์ชํองทางการจัดจ าหนําย จะต๎องพิจารณาถึง
รายละเอียดดังน้ี 
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-  ชํองทางการจัดจ าหนําย ( channel of distribution) เป็นเส๎นทางที่สินค๎าเคลื่อนย๎ายจาก
ผู๎ผลิตหรือผู๎ขายไปยังผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎ ซึ่งอาจจะผํานคนกลางก็ได๎โดยจะต๎องพิจารณาวํา ชํองทาง
การาจัดจ าหนํายที่ท าอยูํนั้นถูกต๎อง ดีพอหรือไมํ ต๎องการที่จะปรับปรุงชํองทางใหมํหรือไมํ ฉะนั้น
ในแงํของการวางแผนการตลาดจึงต๎องวางแผนโดยพิจารณาวําใช๎ชํองทางการจัดจ าหนํายแบบใดจึง
จะเหมาะสม 

-  ประเภทของร๎านค๎า ( outlet) ในทุกวันน้ีจะพบวําวิวัฒนาการของการจัดจ าหนํายนั้น
เป็นสิ่งที่เจริญเติบโตมาก ประเภทของร๎านค๎ามีมากมาย 

-  จ านวนคนกลางในชํองทางการจัดจ าหนําย ( number of intermediaries) หรือความ
หนาแนํนของคนกลางในชํองทางการจัดจ าหนําย (intensity of distribution)   

-  การจ าหนํายแบบเฉพาะเจาะจง (exclusive distribution) เป็นการเลือกร๎านค๎าเพียงไมํกี่
ร๎านเพื่อขายสินค๎าของธุรกิจ เป็นร๎านเฉพาะของธุรกิจ สินค๎าจะเป็นประเภทเฉพาะเจาะจงซื้อตั้งใจ
เลือกยี่ห๎ออยูํแล๎ว ดังนั้นเราจะไปลงที่ไหน อยํางไร ลูกค๎าก็จะตามไปซื้อ 

-  การสนับสนุนการกระจายสินค๎าเข๎าสูํตลาด (market logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง
กับการเคลื่อนย๎ายปัจจัยการผลิต และตัวสินค๎าจากแหลํงปัจจัยการผลิตผํานโรงงานผู๎ผลิต แล๎ว
กระจายไปยังผู๎บริโภค เราจะจัดท าเลของสื่อที่เป็นองค์ประกอบของธุรกิจอยํางไร เชํน ส านักงานอยูํ
ที่ไหน คลังสินค๎าอยูํที่ไหน โรงงานผลิตอยูํที่ไหน แหลํงวัตถุดิบอยูํที่ไหน การด าเนินการขนสํงเป็น
อยํางไร เพราะในธุรกิจบางครั้งแพ๎ชนะกันได๎ในเร่ืองนี้ 

-  ท าเลที่ตั้งของศูนย์จ าหนําย (location) จะพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่วําขายสินค๎า ณ ที่ใด  
ถ๎าสถานที่ได๎เปรียบก็ยํอมมีโอกาสมากกวําคูํแขํง 

-  การบริหารสินค๎าคงคลัง ( inventory control) ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการกระจายสินค๎า
หลักการของการบริหารสินค๎าคงคลัง คือ ต๎องไมํให๎สินค๎าขาดตลาด ต๎องไมํให๎สินค๎าคงคลังตกค๎าง
จนกลายเป็นภาระทางการเงิน และยังต๎องเสียคําใช๎จํายในการจัดเก็บสินค๎า 

-  การบริหารสินค๎า ( merchandizing) ประกอบด๎วยการจัดสรรคลังสินค๎า และการ
น าเสนอสินค๎าหรือการจัดแสดงสินค๎า 

-  การขนสํง ( transportation) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของการกระจายสินค๎า ซึ่งจะท า
ให๎สามารถให๎บริการลูกค๎าได๎อยํางดีที่สุด สินค๎ากระจายได๎อยํางทั่วถึงและทันเวลา 

-  การก าหนดเครือขํายประสานงาน ( communication network) โดยการก าหนดราคา
ติดตํอประสานงานอยํางไร เพราะบางครั้งการท าการตลาดที่พํายแพ๎เพราะการประสานงานไมํดี
เพียงพอ 
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ค าวําการจัดจ าหนํายไมํได๎หมายความเพียงสถานที่เทํานั้น แตํหมายความรวมไปถึงการ
ควบคุมปริมาณสินค๎า การขนสํง การติดตํอสื่อสาร แม๎ประทั่งเร่ืองประเภทของร๎าน จ านวนร๎าน  
โกดัง การกระจายทางกายภาพ  ในปัจจุบันวิธีการกระจายสินค๎านิยมใช๎หลากหลายชํองทาง  
(multiplechannel) นั้นคือ การกระจายการจ าหนํายสินค๎าโดยผํายคนกลางหลายระดับและหลาย
ประเภท เพราะวิธีการขายพัฒนาขั้นมามากจากเดิมที่เป็นการขายปลีก ( retail) การขายหน๎าร๎าน และ
อาจจะมีการขายโดยบุคคล ( direct sale) แตํปัจจุบันเฉพาะเร่ืองขายปลีกเพียงอยํางเดียวก็แยกเป็น
หลายประเภทมากมาย เชํน ขายโดยใช๎เคร่ืองอัตโนมัติ ( vending machine) ร๎านสะดวกซื้อ  
(convenience store) ห๎างสรรพสินค๎า (department store) และร๎านประเภทตํางๆอีกมากมาย 

2.3.1.4  การสํงเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดตํอสื่อสารเกี่ยวกับข๎อมูลระหวําง
ผู๎ขายกับผู๎ซื้อ เพื่อสร๎างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การสื่อสารอาจจะใช๎บุคคลหรือไมํใช๎บุคคลก็
ได๎  เคร่ืองมือติดตํอสื่อสารมีหลายรูปแบบอาจเลือกใช๎เคร่ืองมือสื่อสารแบบผสมผสาน  (integrated  
marketing communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค๎า ผลิตภัณฑ์  คูํแขํงขัน  
โดยบรรลุจุดมุํงหมายรํวมกันได๎ เคร่ืองมือสํงเสริมที่ส าคัญมีดังน้ี 

1.  การโฆษณา ( advertising) หมายถึง เป็นกิจกรรมในการน าเสนอขําวสาร  เกี่ยวกับ
องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิดเห็นที่ต๎องมีการจํายเงินโดยผู๎อุปถัมป์รายการ 

การก าหนดยุทธวิธีการโฆษณา ต๎องอาศัยค าถาม 6 ประการ ดังนี ้
-  ท าโฆษณาไปท าไม 
-  ใครคือกลุํมเป้าหมาย 
-  ใช๎จุดขายอะไร 
-  จะให๎การสนับสนุนอยํางไร 
-  บุคลิกภาพตราสินค๎าเป็นอยํางไร 
-  โอกาสจากการสื่อสารเป็นอยํางไร 
2.  การขายโดยใช๎พนักงานขาย  ( personal selling) หมายถึง กิจกรรมการแจ๎งขําวสาร

และจูงใจตลาดโดยใช๎บุคคลซึ่งยอดขายของสินค๎าจะได๎มากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับการขายของบุคคล
นั้นๆ   

3.  การสํงเสริมการขาย ( sales promotion) หมายถึง กิจกรรมที่นอกเหนือจากงาน
โฆษณาการขายโดยใช๎พนักงาน และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุ๎นความสนใจ ทดลองใช๎  
หรือการซื้อ ซึ่งได๎แกํ การลด การแลก แจก แถม ซึ่งโรงเรียนเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเอกชนใช๎กล
ยุทธ์ในการให๎ทุนการศึกษา 

ความจ าเป็นที่ต๎องท าการสํงเสริมการขาย มีรายละเอียดดังน้ี 
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-  การน าสินค๎าใหมํออกมาครั้งแรก 
-  สกัดกั้นคูํแขํงที่ก าลังออกสินค๎าใหมํไมํให๎ประสบความส าเร็จ 
-  การน าสินค๎าเข๎าสูํตลาดอีกคร้ัง 
-  การสร๎างความภักดีที่ตํอเน่ือง 
-  ดึงให๎ผู๎บริโภคกลุํมเป้าหมายดูโฆษณา (ship) 
-  ชํวยการตัดสินใจของผู๎บริโภค ณ จุดขาย มีสินค๎าหลายอยํางที่ผู๎บริโภคมักจะไมํได๎

ตัดสินใจกํอนที่จะไป                
ซื้อสินค๎า 

-  เพิ่มยอดขายในวาระตํางๆ   
-  ลดราคาสินค๎าที่ใกล๎จะล๎าสมัย (dead stoce) 
-  พยายามขายสินค๎าที่ขายได๎น๎อยควบคูํไปกับสินค๎าที่ท าก าไร 
4.  การให๎ขําวสารและการประชาสัมพันธ์ ( publicity and public relation) การให๎

ขําวสารเป็นการน าเสนอความคิดเกี่ยวกับสินค๎าหรือบริการที่ไมํต๎องมีการจํายเงิน สํวนการ
ประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึง เพื่อสร๎างทัศนคติที่ดีตํอ
โครงการให๎เกิดกับกลุํมใดกลุํมหนึ่ง การให๎ขําวสารเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
เคร่ืองมือของการประชาสัมพันธ์ประกอบด๎วยการเผยแพรํขําวสาร สื่อสารมวลชน ชุมชนสัมพันธ์  
กิจกรรมสาธารณะ รัฐบาลสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การพัฒนาบุคลากร การบริหารขําวสาร
เชิงยุทธ์ และการบริหารภาวะวิกฤต 
 2.3.2  การบริการ 

    ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2546, หน๎า 431) กลําววําการบริการเป็นกิจกรรม
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สามารถาตอบสนองความต๎องการให๎แกํลูกค๎าได๎ เชํน โรงเรียน  
โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล หรือโรงแรม 

    คอตเลอร์ ( Koller. 2000, pp. 428) กลําววํา การบริการเป็นการกระท าหรือ
ความสามารถที่บุคคลหนึ่งหรือกลุํมบุคคลหนึ่ง สนองตํออีกบุคคลหนึ่งหรือหนํวยงานหนึ่ง โดยเป็น
สิ่งซึ่งสัมผัสไมํได๎และไมํได๎เกิดการเป็นเจ๎าของ ผลิตผลของการบริการอาจจะเกี่ยวข๎องกับ
ผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ 

     จารุภา หิรัญเมฆาวนิช (2543, หน๎า 58-60) กลําววํา การเสนอการบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให๎กับลูกค๎า เพราะเหตุใดจึงต๎องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาการบริการนั้น  
คุณภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงบริการหรือผลิตภัณฑ์และท าให๎ธุรกิจต๎องค๎นหา
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เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และมีความแตกตํางจากคูํ
แขํงขัน อันจะมีผลกระทบตํอการปรับปรุงผลก าไรของธุรกิจด๎วย 

2.3.2.1  การจัดประเภทของธุรกิจบริการ 
ธุรกิจบริการสามารถจัดได๎เป็น 4 ประเภท คือ 
-  ผู๎ซื้อเป็นเจ๎าของ  และน าสินค๎าไปขอรับบริการจากผู๎ขาย เชํน บริการซํอมรถ 
-  ผู๎ขายเป็นเจ๎าของสินค๎าและขายบริการให๎แกํผู๎ซื้อเชํนบริการเคร่ืองถํายเอกสาร  

บริการให๎ใช๎เคร่ืองคอมพิวเตอร์   
-  เป็นการซื้อบริการและน าสินค๎าควบมาด๎วย เชํน ร๎านอาหาร 
-  เป็นการซื้อบริการโดยไมํมีตัวสินค๎าเข๎ามาเกี่ยวข๎อง เชํน สถาบันลดน้ าหนัก สถาบัน

นวดแผนโบราณคลินิกทันตกรรม ธนาคาร โรงเรียน 
2.3.2.2  ลักษณะของการบริการและกระประยุกต์ใช้เครื่องมือการตลาด 
บริการมีลักษณะที่ส าคัญ 4 ลักษณะ ซึ่งจะมีอิทธิพลตํอการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  

ดังนี ้
1.ไมํสามารถจับต๎องได๎ ( intangibility) บริการไมํสามารถมองเห็นหรือเกิดความร๎ูสึกได๎

กํอนที่จะมีการซื้อ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของผู๎ซื้อ ผู๎ซื้อต๎องการพยายามวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
คุณภาพและประโยชน์จากการบริการที่เขาจะได๎รับ เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นในการซื้อ ในแงํของ
สถานที่ตัวบุคคล เคร่ืองมือ วัสดุที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสาร สัญลักษณ์และราคา ซึ่งสิ่งเหลํานี้ผู๎ขาย
บริการจะต๎องจัดหาเพื่อเป็นหลักประกันให๎ผู๎ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได๎อยํางรวดเร็วยิ่งขึ้น 

-  สถานที่ ( place) ต๎องสามารถสร๎างความเชื่อมั่น และความสะดวกให๎กับผู๎ที่มาติดตํอ  
เชํน ธนาคารต๎องมีสถานที่กว๎างขวาง ออกแบบให๎เกิดความคลํองตัวแกํผู๎มาติดตํอ มีที่นั่งเพียงพอ  มี
บรรยากาศที่จะสร๎างความร๎ูสึกที่ดี รวมทั้งเสียงดนตรีเบาๆ ประกอบด๎วย 

-  บุคคล (people) พนักงานที่ให๎บริการต๎องมีการแตํงตัวที่เหมาะสม บุคลิกดี หน๎าตายิ้ม
แย๎มแจํมใส พูดจาไพเราะ เพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อมั่นวําบริการที่ซื้อจะดี
ด๎วย 

-  เคร่ืองมืออุปกรณ์ ( equipment) อุปกรณ์ภายในส านักงานาจะต๎องทันสมัย  มีประสิทธิ 
ภาพ มีการให๎บริการที่รวดเร็ว เพื่อให๎ลูกค๎าพึงพอใจ 

-  เคร่ืองมือในการติดตํอสื่อสาร  (communication material) สื่อโฆษณาและเอกสาร
โฆษณาตํางๆจะต๎องสอดคล๎องกับลักษณะของการบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค๎า 

-  สัญลักษณ์ (symbol) คือ ชื่อตราสินค๎าหรือเคร่ืองหมายตราสินค๎าที่ใช๎ในการให๎บริการ
เพื่อให๎ผู๎บริโภคเรียกชื่อได๎ถูกต๎อง ควรสื่อถึงความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการที่เสนอขาย 
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-  ราคา ( price) การก าหนดราคาการให๎บริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ให๎บริการ ชัดเจนและงํายตํอการจ าแนกระดับบริการที่แตกตํางกัน 

2.  ไมํสามารถแบํงแยกได๎ (inseparability) เป็นลักษณะที่ส าคัญของบริการซึ่งมีการผลิต
และบริโภคในเวลาเดียวกัน  และไมํสามารถแบํงแยกบริการได๎  ไมํวําผู๎ให๎บริการจะเป็นบุคคลหรือ
เคร่ืองจักรก็ตาม 

กลยุทธ์การให๎บริการเพื่อแก๎ปัญหาข๎อจ ากัดเวลาโดยก าหนดมาตรฐานด๎านเวลาการ
ให๎บริการให๎รวดเร็วเพื่อที่จะให๎บริการได๎มากขึ้นหรือจัดลูกค๎าในรูปของกลุํมเล็กแทนการ
ให๎บริการเดียวหรือใช๎เคร่ืองมือตํางๆเข๎าชํวย เชํน โรงเรียนสอนพิเศษมีอาจารย์สอนพิเศษที่ดีมา
กรายหนึ่ง แตํสามารถขยายสาขาและเพิ่มจ านวนนักศึกษาได๎เป็นจ านวนมากโดยใช๎โทรทัศน์วงจร
ปิดและบันทึกเทปโทรทัศน์เข๎าชํวยการรักษาคนไข๎ของจิตแพทย์จัดเป็นกลุํมเล็กแทนการให๎
ค าปรึกษารายบุคคลหรือก าหนดเวลาไว๎วํารักษาคนไข๎ประมาณ 30 นาที ตํอ 1 ราย แทน 60 นาที  ตํอ 
1 ราย 

3.  ความไมํแนํนอน ( variability) ลักษณะของการบริการไมํแนํนอนขึ้นอยูํกับวําผู๎ขาย
บริการเป็นใคร จะให๎บริการเมื่อไหรํ ที่ไหน และอยํางไร  ตัวอยําง  ศัลยแพทย์หัวใจจะก าหนด
คุณภาพในการผําตัดขึ้นอยูํกับสภาพจิตใจและความพร๎อมในการผําตัดแตํละรอบ อาจารย์ผู๎สอนใน
ชั่วโมงที่มีอารมณ์ดีมีการเตรียมตัวที่จะสอน ในชั่วโมงที่อาจารย์อารมณ์ไมํปกติและขาดการเตรียม
ตัวคุณภาพการสอนจะต่ า ดังนั้นผู๎ซื้อบริการจะต๎องร๎ูถึงความไมํแนํนอนในการให๎บริการและ
สอบถามผู๎อื่นกํอนที่จะเลือกรับบริการ 

ในแงํของผู๎ขายบริการจะต๎องมีการควบคุมคุณภาพ ท าได๎ 2 ขั้นตอน คือ 
-  ตรวจสอบ คัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานที่ให๎บริการ รวมทั้งมนุษยสัมพันธ์ของ

พนักงานที่ให๎บริการ เชํน ธุรกิจสายการบิน โรงแรม และธนาคาร ต๎องเน๎นในด๎านการฝึกอบรมใน
การให๎บริการ 

-  ต๎องสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า โดยเน๎นการใช๎การรับฟังค าแนะน าและ
ข๎อเสนอแนะของลูกค๎า การส ารวจข๎อมูลลูกค๎า และการเปรียบเทียบท าให๎ได๎ข๎อมูลเพื่อการแก๎ไข
ปรับปรุงบริการให๎ดีขึ้น 

4.  ไมํสามารถเก็บไว๎ได๎ ( perrshability) บริการไมํสามารถผลิตเก็บไว๎ได๎เหมือนสินค๎า
อ่ืน ถ๎าความต๎องการมีสม่ าเสมอ การให๎บริการก็จะไมํมีปัญหา แตํถ๎าลักษณะของความต๎องมีไมํ
แนํนอนจะท าให๎เกิดปัญหาคือ บริการไมํทันหรือไมํมีลูกค๎า 

กลยุทธ์การตลาดที่น ามาใช๎เพื่อปรับความต๎องการซื้อให๎สม่ าเสมอและปรับการ
ให๎บริการไมํให๎เกิดปัญหามากหรือน๎อยเกินไป ดังนี้ 
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1)  กลยุทธ์เพื่อปรับความต๎องการซื้อ (demand) มีดังนี ้
     -  การตั้งราคาให๎แตกตํางกัน  (differential pricing) เพื่อปรับความต๎องการซื้อให๎

สม่ าเสมอ กลําวคือ การต้ังราคาสูงในชํวงความต๎องการซื้อมาก และตั้งราคาต่ าในชํวงความต๎องการ
น๎อย 
                      -  กระตุ๎นในชํวงที่มีความต๎องการน๎อย ( non-peak demand can be cultivated) โดยจัด
กิจกรรมลดราคาและการสํงเสริมการขาย  
 -  การมีให๎บริการเสริม (complementary service)  
 -  ระบบการนัดหมาย ( reservation system) เพื่อให๎ทราบถึงจ านวนของลูกค๎าที่
แนํนอนเพื่อวางแผนการให๎บริการที่เหมาะสมและเพื่อปรับระดับความต๎องการซื้อให๎เหมาะสม 

2)  กลยุทธ์เพื่อปรับการให๎บริการเสนอขาย (supply) มีดังนี ้
 -  เพิ่มพนักงานชั่วคราว (peak-time  employees)   
 -  ก าหนดวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพในชํวงคนมาก  
 -  ผู๎บริโภคมีสํวนรํวมในการให๎บริการ (increase  consumer  participation)   
 -  การให๎บริการรํวมกันระหวํางผู๎ขาย (shared  services) 
 -  การขยายสิ่งอ านวยความสะดวกในอนาคต (facilities  for  future  expansion) 

2.3.2.3  กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจให้บริการ 
ธุรกิจที่ให๎บริการจะใช๎สํวนประสมทางการตลาด หรือ 4 Ps เชํนเดียวกับสินค๎า ซึ่ง

ประกอบด๎วย (1) ผลิตภัณฑ์ ( product) (2) ราคา ( price) (3) การจัดจ าหนําย ( place) (4) การสํงเสริม
การจ าหนําย ( promotion) และนอกจากนี้ยังต๎องอาศัยเคร่ืองมืออ่ืนๆเพิ่มเติมซึ่งประกอบด๎วย  (5)  
บุคคล ( people) หรือพนักงาน ( employee) ซึ่งต๎องอาศัยการคัดเลือก ( selection) การฝึกอบรม  
(training) และการจูงใจ ( motivation) เพื่อให๎สามารถสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าได๎แตกตําง
เหนือคูํแขํง พนักงานต๎องมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองตํอลูกค๎า มีความคิดริเร่ิม  
มีความสามารถแก๎ปัญหา และสามารถสร๎างคํานิยมให๎กับธุรกิจ (6) ต๎องมีการสร๎างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ( physical evidence and presentation) โดยพยายามสร๎างคุณภาพโดยรวม  
(total quality management: TQM) เชํน โรงเรียนต๎องพัฒนาลักษณะทางกายภาพไมํวําจะเป็นด๎าน
ความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ (7) มีกระบวนการ (process) เพื่อสํงมอบคุณภาพ
ในการให๎บริการกับลูกค๎าได๎รวดเร็วและประทับใจลูกค๎า  นอกจากนี้ zeithaml & bitner (2000, pp.  
19) ได๎กลําวในรายละเอียดส าหรับสํวนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการไว๎ ดังแสดงในตาราง  
2.1 
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ตารางที่ 2.1  สํวนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ให้บริการ 
ด้านการส่งเสริม

การตลาด 
ด้านราคา 

- ลักษณะทาง
กายภาพที่ดี 
- ระดับคุณภาพ 
- อุปกรณ์ประกอบ 
- บรรจุภัณฑ ์
- การรับประกัน 
- สารผลิตภัณฑ์ 
- ตราสินค๎า 

- รูปแบบของชํองทางการ
ให๎บริการเปิดเผย 
- คนกลาง 
- ท าเลที่ตั้งของร๎าน 
- การเดินทางและการ
ขนสํง 
- การเก็บรักษาสินค๎า 
- การจัดการชํองทางการ 
ให๎บริการ 

- การผสมผสาน 
- พนักงานขาย  (จ านวน,
การคัดเลือก , การ
ฝึกอบรม) 
- การโฆษณา 
- การสํงเสริมการขาย 
- การประชาสัมพันธ์ 

- ความยืดหยุํน 
- ระดับราคา 
- รูปแบบการช าระเงิน 
- ความแตกตํางกับ                 
- คูํแขํง 
- สํวนลดที่ยอมให๎ 

 
ด้านผู้เกี่ยวข้องกับการบริการ 
 

ด้านเคร่ืองมือเครื่องใช้ที่ใช้
ประกอบการให้บริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ลูกจ๎าง  (การรับสมัค ร  การ
ฝึกอบรม  การจูงใจ  รางวัลที่
ให๎  การท างานเป็นทีม) 
ลูกค๎า  (การให๎ความร๎ู  การ
ฝึกอบรม)  

การออกแบบเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎
อุปกรณ์เคร่ืองใช๎  เคร่ืองแตํง
กายพนักงาน 
สิ่งที่จับต๎องได๎  เชํน  รายงาน  
นามบัตร ใบเสร็จรับเงิน 

รูปแบบการให๎บริการเป็นแบบ
มาตรฐานเดียวกันหรือขึ้นอยูํกับ
ผู๎บริโภค 
ขั้นตอนการให๎บริการเป็นแบบ
ธรรมดาหรือซับซ๎อน  ความมีสํวน
รํวมกับผู๎บริโภค 
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2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
บรูบาเชอร์ (Brubacher, 1978 pp. 11-12) ได๎ให๎ค านิยามของการอุดมศึกษา  วําเป็นการ

เรียนการสอนในระดับสูง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษา  
กํอให๎เกิดวัตกรรมและการเผยแพรํความรู๎และความช านาญการ การอุดมศึกษาจึงเป็นการศึกษา
ระดับที่สาม  (tertiary education) ซึ่งรับผู๎ส าเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา
มัธยมศึกษา (Page & Thomas, 1977 pp. 161)   

ในแผนการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2520  ได๎กลําวถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาวํา
เป็นการศึกษาระดับหลังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุํงเพื่อพัฒนาความเจริญงอกงามทาง
สติปัญญาและความคิดเพื่อความก๎าวหน๎าทางวิชาการ มุํงสร๎างสรรค์คนในระดับวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ มุํงพัฒนาบุคคลให๎เป็นผู๎มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู๎
และก าลังในศิลปวัฒนธรรม เพื่อให๎สามารถด าเนินชีวิตอันมีคุณคําแกํบุคคล สังคมและประเทศชาติ  
ส าหรับการจัดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจจัดเป็นรูปแบบมหาวิทยาลัย วิทยาลัย  หรือสถาบัน
เฉพาะอยํางก็ได๎ และอาจจัดเป็นรูปที่ใช๎สื่อการเรียนลักษณะตํางๆโดยที่ผู๎เรียนไมํจ าเป็นต๎องมาเรียน
ในสถานศึกษาก็ได๎ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2520, หน๎า 11-12) 
      2.4.1  หลักการและแนวคิดทางการอุดมศึกษา 

หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางการอุดมศึกษาที่ส าคัญ ได๎แกํ เร่ืองของความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  (academic excellence) ความเป็นอิสระในการด าเนินการ  (Autonomy) และความมีเสรี 
ภาพทางวิชาการ 

1.  ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นหลักการที่ส าคัญทางการอุดมศึกษาเน่ืองจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นแหลํงผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมาพัฒนาประเทศ
จึงต๎องการความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให๎สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะอยํางยิ่ง   
มหาวิทยาลัยได๎สามารถประกอบภารกิจหลักทั้ง 4 ประการ คือ การสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได๎เป็นอยํางดี ความเป็นเลิศทางวิชาการจึงท าให๎การเรียน
การสอนในสาขาวิชาตํางๆมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การสอนและการวิจัยมีความเกี่ยวพันและ
เอ้ืออ านวยซึ่งกันและกัน การวิจัยค๎นคว๎าน าไปสูํการแสวงหาความรู๎ใหมํๆความเป็นเลิศทางวิชาการ
น าไปสูํการสอนที่ให๎ผลดียิ่งขึ้น และสํงผลตํอการปฏิบัติภารกิจด๎านอ่ืนๆ คือ การบริการชุมชน การ
พัฒนาชุมชนและสังคม เป็นต๎น นอกจากนี้ทางด๎านการเผยแพรํ อนุรักษ์ และสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมให๎ดีขึ้น อยํางไรก็ตามได๎มีการกลําวถึงในเร่ืองของความเป็นเลิศทางวิชาการน้ันการ
ที่จะให๎สอดคล๎องกับความเป็นจริงและความต๎องการอันแท๎จริง 

DPU



 25 

2.  ความเป็นอิสระในการด าเนินการ เนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็น
แหลํงที่มีผู๎รู๎ผู๎เชี่ยวชาญในสาขาตํางๆมากที่สุด ผู๎ที่มีความเข๎าใจในกิจการและธรรมชาติของสถาบัน
ได๎เป็นอยํางดีจึงควรเป็นผู๎ตัดสินใจในเร่ืองตํางๆได๎ด๎วยตนเอง มีอิสระในการด าเนินกิจกรรมภายใน
เป็นเอกเทศได ๎

อาจกลําวได๎วําความเป็นอิสระในการด าเนินการ กับความรับผิดชอบในการด าเนิน
กิจการภายในของมหาวิทยาลัยโดยปราศจากการควบคุม การแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอก ท าให๎
มหาวิทยาลัยสามารถที่จะวินิจฉัยและด าเนินเร่ืองภายในตํางๆให๎สิ้นสุดในระดับมหาวิทยาลัย
สามารถวินิจฉัยลักษณะการปกครองตนเอง  ความเป็นอิสระในการด าเนินงานตํางๆที่ส าคัญ เชํน  
การก าหนดและควบคุมมาตรฐานการศึกษา การคัดเลือกผู๎เข๎ารับการศึกษา การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารการเงิน (วิจิตร ศรีสะอ๎าน, 2518 หน๎า 47)   

3.  เสรีภาพทางวิชาการ เนื่องจากความเป็นอิสระในการค๎นคว๎าความร๎ูเป็นสิ่งจ าเป็นและ
ส าคัญของสังคมตลอดมา สังคมจึงต๎องพึ่งพาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นแหลํงให๎
การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาความรู๎ให๎แกํนักศึกษาและประชาชนทั่วไป กํอให๎เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์อันจะเป็นประโยชน์และสร๎างสรรค์ ดังนั้นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึง
จ าเป็นต๎องมีอิสระในการแสวงหาความรู๎ใหมํ สามารถวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจน
เสนอแนะวิธีการแก๎ปัญหาแกํชุมชนและสังคม 

เสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์ หมายถึง อาจารย์ควรมีอิสระในการสอน การน าเสนอ
ข๎อคิดเห็นในกิจกรรมตํางๆ ของการเรียนการสอน การอภิปรายข๎อถกเถียงตํางๆจะต๎องไมํถูกบังคับ
อยูํภายใต๎กฎเกณฑ์ตํางๆที่จะเป็นอุปสรรคตํอการแสวงหาความรู๎ ความมีเสรีภาพทางวิชาการขอ
อาจารย์ท าให๎มีการขยายความรู๎  เพิ่มพูนความรู๎  ให๎ความรู๎ความเข๎าใจแกํนักศึกษา จนกํอให๎เกิดข๎อ
ถกเถียงที่จะเปิดโอกาสและข๎อเสนอแนะที่สร๎างสรรค์ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของสังคมที่ก๎าวหน๎า
และเป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้เสรีภาพทางการวิจัยและการพิมพ์เผยแพรํผลงาน  ซึ่งการวิจัยนั้น
เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการแสวงหาความรู๎และข๎อเท็จจริงใหมํๆ 

เสรีภาพทางวิชาการของนักศึกษา  ซึ่งนักศึกษาควรได๎รับการสนับสนุนให๎มีการพัฒนา
ทางความคิด มีการสอน การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย ถกเถียง มีสิทธิตํางๆในการเข๎ารํวม
กิจกรรมนอกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และควรได๎รับบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกอยํางเทํา
เทียมกัน   
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      2.4.2  ภารกิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
แผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ.  2530-2534) ได๎กลําวถึง

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระดับอุดมศึกษาดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ,  
2529 หน๎า 55) 

เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาโดยมุํงเน๎นให๎สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการ
ผลิตบัณฑิต บริการทางวิชาการแกํสังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได๎ อยํางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพจึงจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาในเร่ืองของการผลิตบัณฑิต การสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการแกํสังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น นับวํามีความส าคัญยิ่ง  
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานับได๎วําเป็นแหลํงผลิตบุคลากรระดับกลางและระดับสูงเพื่อการ
มาพัฒนาประเทศ อยํางไรก็ตามทางด๎านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น
มิใชํเน๎นเฉพาะเน้ือหาความรู๎ที่นักศึกษาจะจดจ าออกไปใช๎ในการท างานเทํานั้น กระบวนการของ
การสอนจะเอ้ืออ านวยตํอนักศึกษาให๎คิดเป็น ท าเป็น ร๎ูจักแสวงหาความรู๎ ร๎ูจักค๎นคว๎าเพิ่มเติมเพื่อ
ความรู๎น้ันๆทันสมัยอยูํเสมอ ทางการวิจัยนั้นนับได๎วํามีภาระหน๎าที่มากยิ่งขึ้น กํอให๎เกิดความเป็น
เลิศทางวิชาการ ชํวยสํงเสริมการเรียนการสอนให๎มีความรู๎ใหมํและการแก๎ปัญหาของชุมชน สังคม
และประเทศ  การบริการทางวิชาการเป็นการชํวยเผยแพรํความรู๎สูํประชาชนทั่วไป  
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท าหน๎าที่ด๎านการให๎ข๎อมูล  ขําวสาร  ค าแนะน า  การฝึกอบรม  และ
การสัมมนา  นอกจากนี้ชํวยให๎ผู๎มีงานท าอยูํแล๎วได๎มีโอกาสเพิ่มพูนความร๎ูของคนให๎ทันสมัยขึ้น    

เป็นต๎น ด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  นับได๎วําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยมีภารกิจ
ด๎านน้ีเป็นภารกิจที่  4 ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศอื่นๆจะมีภารกิจที่ระบุไว๎
เพียง 3 ด๎าน คือ การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเทํานั้น ทั้งนี้เน่ืองมาจากประเทศไทยได๎ให๎
ความส าคัญในความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศและมุํงท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย 

การพัฒนาทางการอุดมศึกษานั้น  ความคาดหวัง  ความพร๎อม  และการเตรียมการส าหรับ
อนาคตเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญยิ่ง 
      2.4.3  ทิศทางและแนวโน๎มของการอุดมศึกษาไทย 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย  มีความ
พยายามในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อรองรับกับสภาพการแขํงขันที่รุนแรงขึ้น  โดยมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยหลายแหํงได๎เพิ่มศักยภาพการแขํงขัน  อาทิ  มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ได๎เปิดการเรียน
การสอนผํานอินเทอร์เน็ตและวางแผนจะเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติในอีก  2 ปีข๎างหน๎า  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยรํวมกับมหาวิทยาลัยวอร์วิค  (university of warwick) สหราชอาณาจักร  เปิดสอนระดับ
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ปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  เมื่อจบการศึกษาจะได๎รับปริญญาบัตร  2 ใบ มหาวิทยาลัย
รังสิตต้ังเป้าเป็นมหาวิทยาลัย 2 ภาษา เพื่อรองรับนักศึกษาจากทุกภูมิภาคทั่วโลก  เป็นต๎น 

การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาที่กลําวมาข๎างต๎นเป็นตัวอยํางเพียงสํวนหน่ึง  แตํยังมี
สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนอีก 200 กวําแหํงทั่วประเทศ ได๎พยายามปรับตัวเพื่อรับมือกับการ
แขํงขันของธุรกิจอุดมศึกษาในอนาคตเชํนกัน  แตํอยํางไรก็ตามการจะปรับตัวให๎สอดรับกับ
แนวโน๎มอนาคต   จ าเป็นต๎องศึกษาคาดการณ์แนวโน๎มอนาคต  เพื่อเป็นกรอบในการปรับทิศทาง
พัฒนาอุดมศึกษาให๎สอดรับกับอนาคตที่จะมาถึง 

จากผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (สกศ.)  เร่ือง  ผลกระทบ
โลกาภิวัฒน์ตํอการจัดการศึกษาไทยในอีก  5 ปีข๎างหน๎า  ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยได๎คาดการณ์
แนวโน๎มส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาไทยไว๎หลายประการ  อันจะเป็นสํวนหน่ึงที่เป็นพื้นฐาน
แนวโน๎มอนาคต เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไทยได๎ อาทิ 

1.   สถาบันอุดมศึกษาแสวงหาเอกลักษณ์ด๎านคุณภาพและความแตกตําง  สภาพการ
แขํงขันด๎านการศึกษาที่รุนแรงขึ้น  ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรที่จ ากัด  อีกทั้งผู๎เรียนมี
ความต๎องการการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานและผู๎เรียนมี
โอกาสเลือกสถาบันอุดมศึกษาได๎มากขึ้น  สํงผลให๎สถาบันอุดมศึกษาตํางพยายามพัฒนาตนเองให๎
แขํงขันได๎  ด๎วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาจึงต๎องค๎นหาเอกลักษณ์เฉพาะที่ถนัด  ท าได๎ดีมีความ
เชี่ยวชาญ  และมีประสิทธิภาพที่สุด  เพื่อทุํมทรัพยากรในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการ
สอน  การวิจัย  การพัฒนาบุคลากรที่เป็นจุดเดํนน้ันได๎อยํางมีคุณภาพ  และแตกตํางจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  เชํน  มหาวิทยาลัยที่โดดเดํนด๎านภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ   

มหาวิทยาลัยที่โดดเดํนในด๎านเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยที่โดดเดํนด๎านการทํองเที่ยว เป็นต๎น 
2.  สถาบันอุดมศึกษาจะเชื่อมโยงเป็นเครือขําย สภาพของความจ ากัดทางทรัพยากร  และ

การแขํงขันทางการศึกษาที่รุนแรง ประกอบกับความต๎องการขยายตลาดทางการศึกษาไปยังกลุํมคน
ตํางๆ  ให๎มากขึ้น  สํงผลให๎สถาบันอุดมศึกษาตํางมุํงสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายใน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆมากขึ้น เพื่อเสริมจุดอํอนจุดแข็งกันและกัน แบํงปันหรือระดมทรัพยากร   

ท าวิจัย หรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎ ข๎อมูลขําวสาร ผู๎เชี่ยวชาญ หรือผู๎เรียน  ฯลฯ เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการแขํงขัน โดยมีแนวโน๎มการสร๎าง brand name  รํวมกัน 

3.   สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  มีแนวโน๎มวําจะมีบางมหาวิทยาลัยมุํงจัดการศึกษา
เฉพาะที่เป็นการลงลึกระดับเชี่ยวชาญ  อันเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูง  และ
เป็นการเพิ่มความสามารถแขํงขันให๎มหาวิทยาลัย  เพื่อดึงดูดกลุํมผู๎เรียนที่สนใจเจาะจงจากทั่วโลก   

ดึงดูดคณาจารย์ที่เกํงและมีความเชี่ยวชาญ  ให๎เข๎ามารํวมสอนและรํวมท างานวิจัย  ตัวอยํางเชํน   
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มหาวิทยาลัยของบริษัทตํางๆ เชํน มหาวิทยาลัยผลิตรถยนต์ยี่ห๎อตํางๆ  ประเทศสหรัฐ  มีมหาวิทยาลัย
แฮมเบอร์เกอร์  (hamburger university) กํอต้ังโดยบริษัทแมคโดนัลด์  ประเทศจีนมีมหาวิทยาลัย
การแพทย์  (china medical university) ในญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยโตเกียวด๎านศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการทะเล  (tokyo university of marine science and technology)โดยมีผู๎คนจ านวนมากจากทั่ว
โลกหลั่งไหลเข๎าเรียน  ซึ่งในอนาคตมีแนวโน๎มที่ประเทศไทย  จะมีการพัฒนาและเปิดมหาวิทยาลัย
เฉพาะทางในลักษณะดังกลําวมากขึ้น 

4.  สถาบันอุดมศึกษามุํงผลิตผลงานวิจัย   จากสภาพการแขํงขันของสถาบันอุดมศึกษาที่
รุนแรงขึ้น   สํงผลให๎มหาวิทยาลัยบางแหํงอาจปรับยุทธศาสตร์ไปสูํทิศการมุํงผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ  โดยสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมใหมํๆ   รวมถึงการบุกเบิกการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ   

จนเป็นที่รู๎จักและยอมรับจากนักศึกษาทั่วโลก  ทั้งยังเป็นชํองทางหนึ่งในการสร๎างรายได๎เข๎าสูํ
มหาวิทยาลัยด๎วย อยํางไรก็ตาม การพัฒนาสูํการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  ยังมีลักษณะของมหาวิทยาลัย
ที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคูํไปกับการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

5.  สถาบันอุดมศึกษาบนเครือขํายอินเทอร์เน็ต  เน่ืองจากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ท าให๎การเรียนแบบ e-education หรือ e-learning เป็นที่นิยมมากขึ้น  ในอนาคตจะมีการ
วิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  เน้ือหาหลักสูตรบนฐานอิเล็กทรอนิกส์  มีการใช๎ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน  และการผลิตผู๎เรียนให๎เป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงาน  ในระดับมหาวิทยาลัยจะมีการใช๎
อินเทอร์เน็ตที่มีเครือขํายครอบคลุมกว๎างขวาง  หรือที่เรียกวํามหาวิทยาลัยเสมือน  (virtual  
university) ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสเข๎าสูํการอุดมศึกษาส าหรับผู๎อยูํในพื้นที่หํางไกล
อยํางไรก็ตาม ข๎อพึงระวังในการจัดการศึกษารูปแบบนี้ คือ คุณภาพการจัดการศึกษา 

6.  สถาบันอุดมศึกษาที่ใช๎หลักสูตรต๎นแบบจากตํางประเทศ   การขยายตัวด๎านการลงทุน
ทางการศึกษาที่แขํงขันมากขึ้น  สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกพยายามท าตลาดการศึกษา
ไปยังประเทศตํางๆรวมถึงประเทศไทย  ในขณะที่สังคมไทยตํางต๎องการหลักสูตรการศึกษาที่มี
คุณภาพที่มีความนําเชื่อถือระดับสากล   สํงผลให๎มีแนวโน๎มการน าเข๎าหลักสูตรการเรียนการสอน
ส าเร็จรูปที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือที่เรียกวําแฟรนไชส์  (franchise) เข๎ามาใน
มหาวิทยาลัยไทย   หรืออาจเป็นการเปิดหลักสูตรรํวมกันระหวํางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในตํางประเทศ  เป็นต๎น 

7.  สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไมํสามารถขยายตลาดการศึกษาไปยังตํางประเทศ   การเปิด
เสรีทางการศึกษา  เป็นชํองทางให๎เกิดการขยายสาขาวิชาที่ไทยแกรํงหรือมีความพร๎อมไปสูํ
ตํางประเทศได๎   แตํต๎องยอมรับวําการเปิดเสรีทางการศึกษาของไทยยังไมํมีความพร๎อมเพียงพอ   
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เน่ืองจากมีข๎อจ ากัดในเร่ืองอ านาจการตํอรอง  กฎระเบียบตํางๆรวมถึงความสามารถในการแขํงขัน
กับสถาบันอุดมศึกษาจากตํางประเทศที่มีคุณภาพมากกวํา  ดังนั้นใน  5 ปีข๎างหน๎า  สถาบันอุดมศึกษา
อาจจะสามารถขยายตลาดการศึกษาไปตํางแดนได๎   เฉพาะในสาขาที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไทย  เชํน สอน
การท าอาหารไทย  ดนตรีไทย  ร าไทย  หัตถกรรมไทย  ภาษาไทย  เป็นต๎น 

8.  สถาบันอุดมศึกษาที่แขํงขันไมํได๎ต๎องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ  การแขํงขันด๎าน
การศึกษาไมํถูกจ ากัดอยูํในขอบเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอีกตํอไป  แตํจะขยายสูํการแขํงขันระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้น  สํงผลให๎การแขํงขันการศึกษาจะทวีความรุนแรงขึ้นอยํางตํอเน่ือง   

สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงต๎องเรํงพัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ  เรํงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อดึงดูดผู๎เรียน  ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษาใดไมํสามารถเรํงพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หรือมีจุดเดํนที่นําดึงดูดมากเพียงพอ  ยํอมจะท าให๎ไมํสามารถ
แขํงขันได๎ และอาจต๎องปิดตัวหรือควบรวมกิจการกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนไปในที่สุด 

9.  สถาบันที่มุํงเชิงพาณิชย์มากขึ้น  การแขํงขันด๎านการศึกษาที่รุนแรงขึ้น  ประกอบกับ
การเปลี่ยนสถานะสูํการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ สํงผลให๎สถาบันอุดมศึกษาไทยต๎องพึ่งตัวเองมาก
ขึ้น โดยพัฒนาไปสูํการด าเนินกิจการเชิงพาณิชย์มากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุํมสถาบันอุดมเอกชนที่
ต๎องหารายได๎เลี้ยงตัวเองมากกวําสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังจะเห็นได๎จากมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยหลายแหํงในปัจจุบัน  ตํางหาชํองทางที่จะน ารายได๎เข๎าสูํมหาวิทยาลัยในรูปแบบตํางๆ  เชํน การ
จัดท าโฆษณา การเปิดหลักสูตรปริญญาโท  ปริญญาเอก  การเปิดหลักสูตรการสอนผํานอินเทอร์เน็ต   

เป็นต๎น  เพื่อลดการพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐ  แตํในขณะเดียวกันอาจสํงผลกระทบเชิงลบตามมา   

หากสถาบันอุดมศึกษาไมํค านึงถึงคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงอาจเกิดการท าผิดจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  เชํน ปลํอยเกรด  การสอนผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งมีผู๎เรียนจ านวนมาก  แตํขาดคุณภาพ   

การปลํอยให๎นักศึกษาที่ท าผลงานวิทยานิพนธ์โดยไมํมีคุณภาพส าเร็จการศึกษา เป็นต๎น 
สถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันและในอนาคต  คงไมํสามารถด าเนินกิจการได๎ตาม

อ าเภอใจดังเชํนที่ผํานมา  เน่ืองจากแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตน์  ที่ได๎น าการเปิดเสรีด๎าน
การศึกษาและเปลี่ยนแปลงในด๎านเศรษฐกิจสังคมเข๎าสูํประเทศไทย  สํงผลให๎สถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต๎องด าเนินกิจการโดยที่ค านึงถึงความอยูํรอด  แตํในขณะเดียวกันต๎องไมํละทิ้งเจตนารมณ์
ของการเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรให๎มีคุณภาพ  ซึ่งจ าเป็นตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  โดยผมเชื่อวําสถาบันอุดมศึกษาไทยสํวนใหญํจะสามารถผํานพ๎นกระแสของการแขํงขันที่
รุนแรงจนน้ีไปได๎ 
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2.5  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 
ในการวางแผนเพื่อบริหารหลักสูตรอุดมศึกษา  เบอร์ควิส  (bergquist, 1981) ได๎น าเสนอ

ตัวแปรรวม  6 ด๎าน  เพื่อชํวยให๎สถาบันอุดมศึกษา  สามารถวางแผนบริหารหลักสูตรได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ตัวแปรทั้งหมดที่ได๎เสนอแนวความคิดไว๎เร่ิมจากด๎านที่ปรับเปลี่ยนได๎งําย  เพราะจะมี
ผลกระทบน๎อย ไปหาด๎านที่พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนได๎ยาก  เบอร์ควิส ได๎เสนอล าดับขั้นไว๎ดังนี้ 
      2.5.1   เวลา ( time) การก าหนดเวลาเรียนและตารางเรียนแบํงออกเป็นเร่ืองปฏิทินการศึกษา  
(calendar) และตารางเวลาเรียน (curricular clock)   

2.5.1.1  ปฏิทินการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกามิได๎ใช๎ปฏิทินการศึกษาเฉพาะระบบ
ทวิภาค โดยเรียนตั้งแตํเวลา  8:00-17:00 น. เทํานั้น ทั้งนี้เน่ืองจากผู๎บริหารมหาวิทยาลัยตระหนักวํา
นักศึกษาจ านวนมากสะดวกที่จะศึกษานอกเวลาดังกลําว  และการจัดการเรียนการสอนในชํวง
ระยะเวลาสั้นๆอยํางเรํงรัดเป็นวิชาจะได๎ผลดีกวําการเรียนการสอนหลายวิชาในแตํละภาคการศึกษา  
รวมทั้งการก าหนดปฏิทินการศึกษาได๎ปรับเปลี่ยนเพื่อลดคําใช๎จํายซึ่งสูงมากในชํวงฤดูร๎อน 

ปฏิทินการศึกษาที่นิยมจัดกันมากที่สุด คือ ระบบทวิภาค (semester)โดยแบํงปีการศึกษา
ออกเป็น 2 ภาค โดยใช๎เวลาในการเรียนการสอนภาคการศึกษาละ 16-18 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาสํวน
ใหญํจะต๎องชํวยผู๎ปกครองท างานในภาคฤดูร๎อน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได๎ใช๎ระบบ
การจัดการการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดปฏิทินการศึกษาเชํนกัน 

2.5.1.2  ตารางเรียน (curricular clock) สามารถจัดได๎หลายรูปแบบ คือ 
-  วันธรรมดาในเวลาราชการ ซึ่งเป็นเวลาปกติของผู๎สอนและผู๎เรียน ซึ่งชํวงเวลานี้จะอยูํ

ในชํวงเวลา 8 :00-16:30 น. การจัดชํวงเวลาการเรียนการสอนดังกลําว แม๎จะเหมาะสมกับอาจารย์
ประจ า และผู๎เรียน แตํก็ยังมีผู๎ที่ประสงค์จะศึกษาตํอนอกเหนือจากชํวงเวลาดังกลําว เชํน ผู๎ที่ท างาน
ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนในชํวงเวลาหลังเวลาท างานนําจะมีการพิจารณา
ให๎มากขึ้น 

-  วันธรรมดา ชํวงเย็น ซึ่งบางสถาบันได๎จัดตารางการเรียนการสอนในชํวงเย็นเพิ่มเติม
ซึ่งถือวําเป็นการขยายทางการศึกษาส าหรับผู๎ใหญํ และนักศึกษาที่ท างานประจ า ซึ่งผลพลอยได๎ คือ  
การเพิ่มจ านวนนักศึกษาที่รับเข๎า และด๎านการจัดการหลักสูตรที่สามารถจัดได๎หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

-  วันธรรมดา ชํวงเช๎าและชํวงพักกลางวัน ในกรณีนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
พิเศษขึ้นในชํวงเช๎าเวลา 7:00-9:00 น. หรือในชํวงพักกลางวัน  12:00-13:00 น. ซึ่งเป็นการให๎บริการ
ส าหรับนักธุรกิจ หรือผู๎ที่ท างานบ๎านที่สนใจศึกษาตํอ 
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-  วันหยุดราชการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแหํงที่
ก าหนดการจัดการศึกษา  โดยใช๎เวลาชํวงวันหยุดราชการ ซึ่งในอนาคตเบอร์ควิสได๎  กลําววํา  
แนวโน๎มของการจัดการศึกษาในชํวงเวลาดังกลําวจะมากขึ้น 

-  การจัดเฉพาะชํวงเวลา อาจเป็นชํวงฤดูร๎อน โดยให๎นักศึกษาได๎เข๎ามาใช๎ชีวิตอยูํ
รํวมกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ และมีหลักสูตรประกอบ 

ลักษณะการจัดเวลาตามปฏิทินการศึกษา และตารางเวลาเรียน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
สามารถที่จะจัดได๎หลากหลายนั้น จะมีประโยชน์ในการสนองตํอความต๎องการของผู๎ที่ศึกษาจาก
หลากหลายอาชีพ และจะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอผู๎เรียนในการเปิดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น  
โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ที่ท างานประจ า และต๎องการศึกษาตํอในระดับปริญญาบัณฑิต และ/หรือระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ให๎ผู๎เรียนรู๎จักเรียนรู๎ที่จะจัดการเวลา ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มี
คุณคําและมีอยูํอยํางจ ากัดให๎มีประโยชน์ตํอตนเองมากที่สุด และในสํวนของสถาบันการศึกษา หาก
ปรับสภาพการเรียนการสอนให๎ตอบสนองตํอความจ าเป็นของผู๎เรียนในด๎านตํางๆก็จะเป็นโอกาสที่
ดีที่จะน าทรัพยากรมาใช๎อยํางเหมาะสม และมีคุณคําตํอการบริหารงานของสถาบัน 

ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น ในเร่ืองของตารางเวลาเรียนได๎มีการ
ปรับเปลี่ยนให๎มีความเหมาะสมตามความต๎องการของผู๎เรียนมากขึ้น  ดังจะเห็นได๎จากการเปิด
ด าเนินการเรียนการสอนในภาคค่ า  ระหวํางชํวงเวลา 17:00-21:00 น.ในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให๎ผู๎ที่มีงานท าได๎มีโอกาสศึกษาตํอ  
และบางสถาบันการศึกษาทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และตํางจังหวัด ได๎จัดเวลาการ
เรียนการสอน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพราะสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตํางมีความ
ต๎องการบุคลากรพิเศษที่มีความร๎ู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ซึ่งบุคคลเหลํานี้
อาจจะไมํสามารถด าเนินการเรียนการสอนได๎ในวันและเวลาราชการ  ทางสถาบันการศึกษานั้นๆจึง
ได๎ก าหนดการจัดเวลาเรียนในชํวงของวันหยุดราชการให๎กับกลุํมผู๎เรียนดังกลําว 
      2.5.2  สถานที่ ( place) เป็นสิ่งที่บุคคลมักจะไมํค านึงถึงความส าคัญ  (hidden dimension) ซึ่งใน
ความเป็นจริงนั้นจะเป็นประโยชน์ตํอผู๎เรียนมาก หากได๎รับความสนใจที่จะพัฒนา  การบริหารด๎าน
สถานที่ แบํงได๎ดังนี้ 

2.5.2.1  พื้นที่ที่ใช๎ในการเรียนการสอน (instructional space)ซึ่งมีทั้งภายในและภายนอก  
โดยภายในสถาบันการศึกษาโดยทั่วไปจะจัดอาคารสถานที่ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกไว๎ใน
บริเวณเดียวกัน เชํน อาคารเรียน ห๎องสมุด ห๎องทดลอง ห๎องบันทึกเสียง และห๎องอ่ืนๆซึ่งโครงสร๎าง
และแบบอาคารนั้นเป็นแบบถาวร การจัดต าแหนํงของอาคารให๎สอดคล๎องกับสภาพการเรียนนั้น  
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแหํง ได๎เร่ิมค านึงถึงประโยชน์การใช๎สอยพื้นที่มากขึ้น เชํน  มีการจัด
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ห๎องเรียนขนาดใหญํ หรือปรับเปลี่ยนเป็นห๎องประชุม  นอกจากนี้สถาบันการศึกษาหลายแหํงได๎จัด
ขยายการเรียนออกไปภายนอก ในรูปของวิทยาเขตเพื่อจัดนักศึกษาที่เรียนเฉพาะสาขาวิชาไปเรียน
และฝึกปฏิบัติงาน หรือใช๎สถานการณ์ที่ภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เ ชํน การ
พักแรม หรือการสัมมนาวิชาการ 

2.5.2.2  พื้นที่ที่นอกเหนือจากการใช๎ในการเรียนการสอน  (non-instructional space)  
หมายถึง สถานที่เพื่อการพักผํอน การสันทนาการภายในมหาวิทยาลัย เป็นต๎น นอกจากนี้บาง
สถาบันได๎จัดให๎มีหอพักส าหรับผู๎เรียน และจัดให๎มีการจัดการศึกษาให๎กับผู๎เรียนในบริเวณหอพัก
ในรูปแบบของศูนย์การเรียนการสอน (living learning center) ซึ่งการใช๎พื้นที่วํางในบริเวณนี้ให๎เป็น
ประโยชน์ในด๎านใดน้ันขึ้นอยูํกับนโยบายของแตํละสถาบัน  ในสถาบันบางแหํงได๎จัดหา
ประสบการณ์ในการท างานให๎กับนักศึกษาภายในบริเวณสถาบันการศึกษา เชํน ให๎นักศึกษาเป็น
ผู๎ชํวยอาจารย์ในคณะและภาควิชาตํางๆ เป็นนักศึกษาชํวยงานในห๎องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ
ฝ่ายทะเบียน และใช๎บริเวณบางสํวนของสถาบันให๎นักศึกษาจัดตั้งบริษัทจ าลองเพื่อฝึกการท าและ
การบริหารธุรกิจในชํวงภาคฤดูร๎อน การเรียนการสอนนอกห๎องเรียนนั้น  มีผลท าให๎นักศึกษาสนใจ
การเรียนเพิ่มขึ้น การเรียนในชั้นเรียนปกติอาจน าไปสอนภายนอกห๎องเรียนได๎ 

ส าหรับการเรียนการสอนภายนอกสถาบันนั้น เป็นการจัดหาประสบการณ์ให๎กับ
นักศึกษาซึ่งอาจจะจัดโดยสถาบันการศึกษาโดยตรง หรือผู๎เรียนเป็นผู๎จัดประสบการณ์จริงที่
นักศึกษาจะได๎รับนั้นมีหลายรูปแบบ เชํน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การฝึกงานอาชีพ  
การศึกษาดูงาน การหาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง การบริการแกํชุมชน การมีสํวนรํวม
ทางการเมือง การฝึกภาคสนาม ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะเป็นการพัฒนาเจริญเติบโตทั้งทางรํางกาย สติปัญญา  
จิตใจ และความรับผิดชอบแกํนักศึกษา 

2.5.2.3  พื้นที่การเรียนการสอนเคลื่อนที่ ( mobile instructional space) เป็นการจัดพื้นที่
การศึกษาที่ส าคัญที่สุด  คือห๎องสมุด  ซึ่งสํวนใหญํไมํได๎ค านึงถึงความสะดวกสบายของผู๎ใช๎ ไมํวํา
จะเป็นเร่ืองของสถานที่ ที่นั่ง เวลาเปิด – ปิด เป็นต๎น พื้นที่การเรียนการสอนเคลื่อนที่ท าได๎หลาย
รูปแบบเชํน 

-  การบริการการศึกษาถึงที่อยูํของนักศึกษา ( mobile classroom laboratory) ซึ่งนักศึกษา
และประชาชนจะมาศึกษาจากหนํวยบริการนี้ได๎ ซึ่งจะให๎บริการทั้งการเรียนของทฤษฎีในชั้นเรียน
และการเรียนภาคปฏิบัติในห๎องทดลอง 

-  การใช๎สื่อการศึกษา ( mobile based) โดยสื่อการศึกษาที่นิยมใช๎ในปัจจุบันอยําง
แพรํหลาย คือ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ซึ่งสื่อที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ โทรทัศน์  ซึ่ง
ในที่นี้จะรวมถึงการใช๎สื่อภาพทัศน์ และนักศึกษาเองจะมีสํวนรํวมในการเผยแพรํความรู๎ทางสื่อ
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ตํางๆของสถาบันด๎วย ซึ่งเป็นการสร๎างสถานการณ์จ าลองให๎กับนักศึกษา เบอร์ควิสได๎ให๎ทัศนะวํา  
การเรียนการสอนที่เน๎นประสบการณ์การเรียนนั้นส าคัญที่สุด และการเรียนรู๎สํวนใหญํน้ันจะเกิดขึ้น
นอกเหนือจากชํวงของเวลาการเรียนปกติ 
      2.5.3  ทรัพยากร ( resources) แหลํงวิทยาการที่จะท าให๎การเรียนการสอนด าเนินไปได๎นั้น                  
ได๎แกํ  บุคลากร  (people) และวัสดุอุปกรณ์  (materials and equipments) ตลอดจนสิ่งแวดล๎อม  
(environment) 

2.5.3.1  ทรัพยากรบุคคล ประกอบด๎วย อาจารย์ วิทยากร ครอบครัว ญาติพี่น๎อง เพื่อน  
และตัวผู๎เรียนเอง 

-  อาจารย์ในสถาบันการศึกษา โดยปกติในการศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์จะสอน
รํวมกันมากกวําที่จะสอนโดยล าพัง นอกจากนั้น จะใช๎อาจารย์พิเศษจากสถาบันและหนํวยงาน
ภายนอกอื่นๆมารํวมสอน โดยจัดการเรียนการสอนรํวมกันเป็นทีม ( team teaching) ซึ่งจะพบระบบ
การเรียนการสอนแบบนี้ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย  เลวิน (Levine, 1978) กลําววําร๎อยละ 47 ของ
หลักสูตรปริญญาตรีจะมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ทีมงาน ซึ่งการจัดการสอนเป็นทีมนี้ ถ๎า
จัดการสอนด๎วยทีมงานที่มีคุณภาพแล๎ว จะมีประสิทธิผลสูงสุดทั้งตํอตัวผู๎เรียนและผู๎สอน แตํโดย
ปกติแล๎วการสอนแบบนี้อาจจะไมํประสบความส าเร็จเสมอไป เพราะอาจารย์มักชอบท าการสอน
เพียงคนเดียว และไมํสันทัดในการสอนในประเด็นอ่ืนๆที่นอกเหนือไปจากความสนใจและประเด็น
ที่ตนเองมีความถนัด ซึ่งจะพบวําทีมงานสอนมักจะแตกแยก และเมื่อมีปริมาณผู๎สอนในทีมมาก
เทําใด ก็มีแนวโน๎มที่จะท างานได๎อยํางไมํราบร่ืน  หรือขาดการติดตํอสื่อสารในหมูํสมาชิกผู๎สอน
เมื่อทีมสอนมีขนาดที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน๎มที่ผู๎สอนจะลดความตั้งใจในการสอน รวมทั้งความ
รับผิดชอบในการสอนของรายวิชาที่ผู๎สอนรับผิดชอบจะลดลง  นอกจากนี้อาจารย์มักจะได๎รับภาระ
ที่นอกเหนือจากงานสอน คือ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะท าหน๎าที่ในการแนะน าการเรียน หรือ
แนะน าการเลือกวิชาเอกให๎กับนักศึกษาในที่ปรึกษา 

-  วิทยากรภายนอกสถาบัน เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล และเกิดความคิดที่
เชี่ยวชาญมากขึ้น และเป็นการลดคําใช๎จํายในการจัดจ๎างอาจารย์ประจ า ซึ่งในการใช๎บุคลากรจาก
ภายนอกนี้ จะเป็นผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากการปฏิบัติงานจริงที่จะมาชํวยสอนเสริมในการให๎
ความรู๎แกํนักศึกษา 

-  นักศึกษาหรือผู๎เรียน มิใชํเพียงแตํผู๎ที่จะต๎องรับรู๎ แตํผู๎เรียนจะต๎องเป็นผู๎ที่มีสํวนรํวม
ในการสร๎างแบบแผนการเรียน ตลอดจนหลักสูตร อยํางไรก็ตาม เป็นเร่ืองของประสบการณ์ในอดีต
ผนวกกับความรู๎ในปัจจุบันและทักษะตํางๆ รวมถึงความเชี่ยวชาญ แตํเป็นองค์ประกอบและตัวเรํงที่
ส าคัญในการเรียนรู๎ของนักศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงมักจัดให๎มีการปฐมนิเทศแกํ
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ผู๎เรียนที่จะเข๎ามาศึกษาเพื่อที่จะให๎ความรู๎เกี่ยวกับสถาบัน อาจารย์ บุคลากร เพื่อนๆ และ
ประสบการณ์ตํางๆ ที่ควรจะแสวงหาระหวํางที่ก าลังศึกษาอยูํในสถาบันการศึกษา 

2.5.3.2  ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วยเอกสารสิ่งพิมพ์  
คอมพิวเตอร์ สตูดิโอ ห๎องทดลองตํางๆ รวมทั้งสภาพแวดล๎อมของการเรียนรู๎ 

-  เอกสารสิ่งพิมพ์ เชํน ต ารา หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แบบเรียน
โปรแกรมส าเร็จรูป เกมส์ เป็นต๎น ซึ่งจะชํวยอ านวยความสะดวกแกํผู๎สอนมากขึ้น 

-  คอมพิวเตอร์ ได๎รับการพัฒนาเพื่อที่จะใช๎เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน และใน
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ ได๎กลายเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู๎บริหารงานด๎านวิชาการและอาจารย์ที่จะใช๎
ในการฝึกปฏิบัติการ โดยเฉพาะในสํวนของนักศึกษา มีความจ าเป็นต๎องรู๎จักและใช๎ประโยชน์ให๎
เป็น เพราะในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได๎ถูกน ามาใช๎ในการให๎ค าปรึกษา แนะน า  รวมทั้งการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลตามวัตถุประสงค์ตํางๆ   

-  ห๎องปฏิบัติการทดลอง และห๎องปฏิบัติการตํางๆโดยเฉพาะการเรียนการสอนทางด๎าน
วิทยาศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ห๎องปฏิบัติการงานขายตรง  ห๎องปฏิบัติการธนาคารจ าลอง 
เป็นต๎น   

-  สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ วัดได๎จากจ านวนของปริมาณหนังสือในห๎องสมุด ขนาด
ของคอมพิวเตอร์ ขนาดและการออกแบบของห๎องอัดเสียง  หรือวัดจากทรัพยากรด๎านบุคลากร  วัสดุ  
อุปกรณ์ เพื่อใช๎ในการสนับสนุนการเรียนการสอนนั้น ซึ่งมิใชํการพิจารณาจากจ านวนเงินที่ใช๎จําย
ไปเพื่อการนี้ หรือพิจารณาจากคําใช๎จํายด๎านเวลาเทํานั้น แตํการพิจารณาจากการที่นักศึกษาสามารถ
ใช๎ทรัพยากรเหลํานี้ได๎อยํางคุ๎มคํา และเป็นไปตามความสนใจอยํางแท๎จริง 

ในปัจจุบัน  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีปริมาณประชากรที่มีอายุมากขึ้น  และมี
ความหลากหลาย  ความจ าเป็น  และโอกาสที่จะเลือกจ๎าง  และเลือกใช๎ผู๎รํวมกิจกรรมจากชุมชน
จะต๎องมีมากขึ้น นอกจากนี้จะต๎องสามารถใช๎ประโยชน์รํวมกันจากระบบศูนย์บริการการเรียนการ
สอนชุมชนได๎ และสิ่งส าคัญที่สุด คือ จะต๎องมีการเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมี
ระบบการเรียนการสอนที่เน๎นทางด๎านทฤษฎี สํวนการปฏิบัติจริงซึ่งออกปฏิบัติในชุมชน  หลักสูตร
ในลักษณะดังกลําวจะกระตุ๎นให๎นักศึกษาในระดับอายุ หรือวัยตํางๆ  ให๎มีสํวนรํวมในการศึกษา
ตลอดชีวิตของตนเอง ทั้งการรับรู๎ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหาความรู๎จากชุมชนที่ตน
อาศัยอยูํ 
      2.5.4  องค์การ ( organization) การจัดการศึกษาเพื่อให๎หลักสูตร และการเรียนการสอนเป็นไป
อยํางราบร่ืน เบอร์ควิส ได๎แสดงทัศนะวํา มีวิธีการอยํางน๎อย 3 วิธี ที่จะต๎องค านึงถึงการด าเนินงาน
ในลักษณะองค์การ และจัดสายงานทางวิชาการให๎มีอิทธิพลตํอความคลํองตัวในงานวิชาการ คือ   
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-  วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย  ต๎องจัดหลักสูตรที่มีการประสาทปริญญาบัตรอยํางน๎อย 1-
2 โปรแกรมการศึกษา 

-  สถาบันต๎องก าหนดวิธีการล าดับขั้นตอนหลักสูตรส าหรับปริญญาตรีที่จะมีการจัด
บุคลากรในสถาบันให๎เหมาะสมเพื่อด าเนินตามหลักสูตร 

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกลําวแล๎วสามารถจัดแบํงองค์ประกอบได๎ 2 สํวนใหญํ คือ  
การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดหนํวยงานบริหาร ดังนี้ 

2.5.4.1  การจัดโปรแกรมการศึกษา ซึ่งแบํงออกเป็น   
-  โปรแกรมจัดเฉพาะ และก าหนดไว๎แนํนอนเชํน สถาบันเฉพาะทางที่ฝึกผู๎เรียนไปใช๎

ประกอบอาชีพโดยเฉพาะ เชํน ทหาร พยาบาล ต ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ เป็นต๎น 
-  โปรแกรมประกอบวิชาเอก  วิชาศึกษาทั่วไป  และวิชาเลือก 
-  โปรแกรมหลายวิชาเอก 
-  โปรแกรมที่นักศึกษาท าสัญญาการเรียน 
2.5.4.2  การจัดหนํวยงานบริหาร มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน

ซึ่งใช๎วิธีการจัดหนํวยงานบริหารหลายแบบด๎วยกันแล๎วแตํละสถาบันจะเลือกเพื่อให๎ความเหมาะสม
กับธรรมชาติของสถาบันการศึกษานั้นๆ  คือ 

-  เฉพาะศาสตร์ เชํน คณะและสาขาวิชา (disciplinary unit)   
-  พหุวิชา (multidisciplinary unit) 
-  สหสาขาวิชา (interdisciplinary unit)   
-  หนํวยงานผสม (matrix unit) 
-  สถาบันหรือศูนย์ (temporary unit) 
ข๎อคิดที่ควรน ามาปฏิบัติคือ การจัดองค์การต๎องสามารถยืดหยุํน คือ ปรับเปลี่ยนได๎ การ

จัดหนํวยงานที่ยึดติดอยูํกับหนํวยเดิม จะไมํเหมาะกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยําง
รวดเร็ว การจัดองค์การในลักษณะหนํวยงานผสม จะชํวยให๎สถาบันสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับ
วิทยากรและความก๎าวหน๎าของโลกได๎ 
      2.5.5  กระบวนการ ( procedure) กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบํงออกเป็น 4 สํวน คือ  
กระบวนการวางแผนการเรียนการสอน กระบวนการก าหนดหนํวยการเรียน  กระบวนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกห๎องเรียน และกระบวนการวัดผลการเรียน ดังนี้ 

2.5.5.1  กระบวนการวางแผนการเรียน ( program planning) โดยสํวนใหญํสถาบันหรือ
คณะเป็นผู๎ก าหนดหลักสูตรเน้ือหาวิชา และโครงสร๎างหลักสูตรจัดท าโดยคณาจารย์ คณะหรือโดย
กรรมการคณะ และนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได๎จากคูํมือนักศึกษาซึ่งมีแผนการเรียนตลอด
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หลักสูตร ความรับผิดชอบวางแผนการเรียนการสอนจึงขึ้นอยูํกับคณาจารย์มากกวําผู๎เรียน แตํใน
บางสถาบันการศึกษา คณาจารย์และนักศึกษารํวมกันจัดท าแผนการเรียนโดยคณาจารย์จะก าหนด
วิชาบังคับสํวนนักศึกษาก าหนดวิชาบังคับเลือก หรืออีกวิธีหนึ่ง คณาจารย์และนักศึกษาจะรํวมกัน
ก าหนดรายวิชา  และเรียนโดยท าสัญญาเรียนเป็นกลุํมหรือรายบุคคล  นอกจากนี้บาง
สถาบันการศึกษายินยอมให๎นักศึกษาก าหนดหลักสูตร นักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนได๎ตาม
ความถนัด  มีคณาจารย์ให๎ค าแนะน าบ๎างหมากนักศึกษาต๎องการ 

2.5.5.2  การก าหนดหนํวยการเรียน ( crediting) มีทางเลือกหลายประการ เชํน พิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละหนํวย นอกจากนี้ บางสถาบันการศึกษาจะมีการเทียบโอนหนํวยการ
เรียนเพื่อให๎นักศึกษาที่ต๎องการย๎ายเข๎ามาเรียนไมํต๎องเสียเวลาเรียนวิชาที่เคยเรียนมาแล๎ว  
สถาบันการศึกษาสํวนใหญํนิยมให๎มีการสอบคัดเลือกเข๎าเรียน  อาจจะโดยวิธีทดสอบหรือสอบ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับปริมาณนักศึกษาที่มาสมัครและจ านวนนักศึกษาที่สถาบันการศึกษานั้นจะ
รับเข๎าศึกษาได๎และเมื่อรับเข๎าศึกษาแล๎วสถาบันการศึกษาอาจจะก าหนดให๎เรียนบางวิชาเพิ่มเติม  
เพราะขาดพื้นฐานความร๎ูหรือเพื่อปูพื้นฐานความรู๎ในบางระดับโดยไมํมีหนํวยการเรียนให๎ แตํอยูํใน
รูปของการสอบผํานหรือไมํผํานนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หากสามารถพิสูจน์ได๎วํามี
ประสิทธิภาพและความรู๎เพียงพอในสาขาที่เลือกศึกษา 

2.5.5.3  การสอน ( teaching) การสอนเกิดขึ้นเมื่อมีสํวนส าคัญ 3 สํวน คือ ผู๎เรียน ผู๎สอน  
และเน้ือหาวิชาที่จะสอนหรือเสริมประสบการณ์ให๎แกํผู๎เรียน วิธีการสอนอาจจะเน๎นที่เน้ือหาวิชา  
ซึ่งอาจจะสอนโดยวิธีการบรรยาย ถามตอบ อํานบทเรียนแบบโปรแกรม  เป็นต๎น  นอกจากนี้ยัง
อาจจะสอนโดยผู๎เรียนมีสํวนรํวม โดยวิธีการสัมมนา อภิปราย เข๎าห๎องปฏิบัติการ  ถกเถียงปัญหา  
การสอนแบบทีม กรณีศึกษา การอภิปรายยํอย การสมมติสถานการณ์ ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ก าลัง
นิยมและกลําวถึงกันมาก ซึ่งให๎นักศึกษาเรียนเป็นอิสระ 

2.5.5.4  การวัดผล มีหลายวิธีด๎วยกัน คือ วัดผลจากข๎อสอบปิดที่นิยมกันที่สุดคือข๎อสอบ
แบบปรนัย การวัดผลด๎วยข๎อสอบแบบปลายเปิด การวัดผลจากงานที่ได๎รับมอบหมายให๎ท าการ
วัดผลจากการทดสอบพฤติกรรม การวัดผลจากการสังเกต 
      2.5.6  ผลผลิต  คือ ผู๎ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งบํงชี้ได๎วําหลักสูตรประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎เพียงใด มีข๎อพิจารณา 3 ประการคือ 

2.5.6.1  เป้าหมายการศึกษาพิจารณาจากตัวผู๎ส าเร็จการศึกษา เบอร์ควิส ให๎แนวคิดของ
บัณฑิต 7 คุณลักษณะ  ซึ่งยึดถือในการตั้งเป้าประสงค์การผลิตบัณฑิตมาจนปัจจุบันนี้ การที่
สถาบันการศึกษาจะเน๎นคุณลักษณะด๎านใดให๎เดํนชัดนั้นสถาบันจะก าหนดขึ้น  โดยอาศัยปัจจัย
ภายนอก คือ ความต๎องการของสังคมประกอบด๎วยคุณลักษณะทั้ง 7 ประการ คือ ความเป็นผู๎มี
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ศักดิ์ศรี ความเป็นนักวิชาการ ความเป็นพลเมืองดี ความเป็นผู๎รักความก๎าวหน๎าใฝ่หาความรู๎ ความ
เป็นผู๎เครํงศาสนา ความเป็นผู๎มีสุนทรีย์ ความเป็นผู๎รักการค๎นคว๎าหาความรู๎ 

2.5.6.2  คุณสมบัติของผู๎ส าเร็จการศึกษา การก าหนดคุณสมบัติของผู๎ส าเร็จการศึกษาที่
ต๎องการน้ันขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์จะเกี่ยวกับการเน๎นความเชี่ยวชาญในสาขาที่ศึกษา  ความสามารถ
ในการติดตํอสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ สามารถเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคและแก๎ปัญหาได๎ เบอร์ควิสได๎อธิบายวัตุประสงค์ของสถาบันการศึกษาที่น าไปก าหนดเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  ดังนี ้

-  คุณลักษณะบัณฑิต ตรงตามจุดมุํงหมายพื้นฐานของสถาบันการศึกษา 
-  ความรู๎ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญและทัศนคติที่ดี ซึ่งสถาบันการศึกษาคาดหมาย

ตํอบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
-  สร๎างความช านาญพื้นฐานเพียงพอที่จะแสวงหาความรู๎ หรือพัฒนาตนเองให๎มี

ความสามารถมากขึ้น 
-  ทรัพยากรพื้นฐานที่จะสามารถพัฒนาให๎เกิดความสามารถเฉพาะตัว 
-  คุณลักษณะทั่วไปของหลักสูตรที่จะจัดเตรียมคุณสมบัติให๎แกํนักศึกษา 
-  กิจกรรมตํางๆ ที่สถาบันการศึกษาจัดเป็นไปเพื่อให๎นักศึกษามีคุณลักษณะที่กลําวมานี้  

น าไปก าหนดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  เพื่อให๎บัณฑิตมีความรู๎ความสามารถที่จะ
สร๎างประโยชน์ตํอตนเอง สถาบันการศึกษา และสํวนรวมได๎ 

-  การประเมินผลผู๎ส าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษาจ าเป็นอยํางยิ่งจะต๎องประเมินผล
ผู๎ส าเร็จการศึกษาเพื่อให๎ทราบวําหลักสูตรตํางๆที่จัดนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

จากแนวทางการวางแผน และการบริหารหลักสูตร สามารถสรุปได๎วํา ในการวางแผน
เพื่อบริหารหลักสูตรอุดมศึกษา เพื่อชํวยให๎สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถวางแผน
บริหารหลักสูตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จะต๎องประกอบด๎วย ตัวแปร ด๎านเวลา ด๎านสถานที่  ด๎าน
ทรัพยากร ด๎านองค์การ ด๎านขบวนการ และด๎านผลผลิต 
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2.6  การจัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย 
การศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตได๎เร่ิมขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.  

2483 โดยด าริของ  จอมพล  ป.พิบูลสงคราม ซึ่งด ารงต าแหนํงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โดยการประกาศตั้งแผนกทันตแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นแผนกอิสระ  และได๎มีค าสั่งแตํงต้ังให๎
ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์เป็นหัวหน๎าแผนกอิสระ  และด าเนินการเรียนการสอนวิชา
เฉพาะทาง ทันตแพทยศาสตร์โดยศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ศาสตราจารย์สี  สิริสิงห  
และ Dr.Matin  Hanf ทันตแพทย์ชาวเยอรมัน  ขณะที่การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ของวิชาการแพทย์นั้น  นิสิตแผนกทันตแพทยศาสตร์ได๎เรียนรํวมกับนิสิตคณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลศิริราช  โดยในปีนี้นมีนิสิตทันตแพทย์รํุนแรกจ านวน 8 คน ตํอมาในปี พ.ศ. 2486 ได๎มี
พระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยแยกคณะแพทยศาสตร์  แผนกเภสัชศาสตร์  
และแผนกสัตวแพทยศาสตร์  ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลังจากนั้นมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ได๎จัดต้ังคณะทันตแพทย์แหํงที่  2 ขึ้น  คือ คณะทันตแพทยศาสตร์  พญาไท ดังนั้น  
ในชํวงเวลานี้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จึงมีคณะทันตแพทย์ 2 คณะ  ตํอมา  จึงได๎โอนคณะทันต
แพทยศาสตร์ บริเวณที่ตั้งอยูํในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กลับคืนให๎แกํจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และตัดสร๎อยท๎าย  ค าวํา  “พญาไทย”  ออก  เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดลรวมเป็นมหาวิทยาลัย  และในปีการศึกษา  2486 นั้นเองได๎มีพิธีประสาทปริญญา
แกํทันตแพทยศาสตรบัณฑิตรํุนแรก  จ านวน 6 คน  ณ ห๎องประชุมตึกอ านวยการคณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2486 

ในปีการศึกษา 2489 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได๎จัดแยกการสอนวิชา  ชีวเคมี  สรีรวิทยา  
และกายวิภาคศาสตร์ ออกจากคณะแพทยศาสตร์ มาจัดด าเนินการสอนเอง  ตํอมาในปี  พ.ศ.  2490  
ได๎มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบํงคณะทันตแพทยศาสตร์ ออกเป็น 12 แผนก  ได๎แกํ  แผนกอ านวยการ  
แผนกทันตวิภาคศาสตร์ วิทยาฮิลโตกรรมและทันตพยาธิวิทยา แผนกเภสัชวิทยา มะเตเรียเมดิกะ  
และวิชาการรักษา แผนกทันตกรรมหัตถการ แผนกทันตกรรมประดิษฐ์ แผนกทันตกรรมจัดฟัน  
บัคเตรี-พยาธิ และแผนกโรงเรียนทันตานามัย (ซึ่งโอนกิจการมาจากโรงเรียนทันตแพทย์ชั้ น 2 ของ
กรมสาธารณสุข) 
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ในปี พ.ศ. 2494 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได๎พัฒนาความรู๎ทางวิชาการทันตแพทยศาสตร์
กับตํางประเทศ โดยเฉพาะกับ Dr.Joseph  F. Volker ซึ่งเป็นคณบดีของโรงเรียนทันตแพทย์  
มหาวิทยาลัยอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตํอมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได๎พิจารณาเห็นวําประเทศไทยประสบปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรทางด๎านสาขาทันตแพทยศาสตร์ จึงได๎เสนอโครงการจัดต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์
ขึ้น ได๎รับอนุมัติให๎จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํวนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.  
2539 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลํม 113 ตอนที่ 39 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์  
2539 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมใน
ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นแหลํงศึกษา ค๎นคว๎าวิจัย และให๎บริการทางวิชาการด๎านทันตแพทยศาสตร์ ด๎าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และด๎านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศโดยรวม 

คณะทันตแพทย์ศาสตร์เปิดรับนักศึกษาทั้งจากผู๎ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีด๎าน
วิทยาศาสตร์ทุกสาขา เพื่อให๎ได๎ผู๎เรียนที่มีวุฒิภาวะสูง และผู๎จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โดยจัดการศึกษาที่มีพื้นฐานบนหลักการ Community Oriented ให๎นักศึกษาได๎รับร๎ูปัญหาสุขภาพ
รวมทั้งสุขภาพชํองปากของชุมชน ตั้งแตํเร่ิมศึกษาในหลักสูตร  ทั้งนี้เพื่อให๎ได๎บัณฑิตที่เข๎าใจกับ
ความต๎องการของประชาชนสํวนใหญํของประเทศ และการจัดการเรียนการสอนเป็น  “หนํวยการ
เรียน” (Block Or Module) ลักษณะวิชาที่จัดสอนมีลักษณะบูรณาการของเน้ือหาวิชาหลายๆวิชา
รวมกั น โดยเป็นการศึกษาที่ใช๎ปัญหาทางทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขเป็นหลัก  
(Problem Based Learning) เน๎นการศึกษาภาคสนามและการฝึกปฏิบัติในชุมชน  (Community Based 
Learning)   

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได๎เร่ิมจัดต้ังเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.  2538  
โดยในระยะแรกยังคงเป็นโครงการจัดต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์ และมีส านักงานของโครงการฯ  
อยูํที่อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ในปีการศึกษา 2540 โครงการจัดต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์  ได๎เร่ิมรับ
นิสิตรํุนแรกจ านวน 30 คน และในปีการศึกษาถัดมาจนถึงปัจจุบันได๎เพิ่มเป็น  45 คนตํอปี ตํอมาใน
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2543 โครงการจัดต้ังคณะทัตแพทยศาสตร์ได๎รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
นเรศวรให๎มีสถานภาพเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยรังสิตได๎ด าเนินการจัดต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์
ขึ้น ซึ่งถือได๎วําเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์เอกชนแหํงแรก โดยคณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรังสิตได๎จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทย์ศาสตร์แบบทวิภาษา (Bilingual)   
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ตํอมามหาวิทยาลัยเวสท์เทิร์น ได๎จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้น โดยเปิดรับนักศึกษา
รํุนแรกในปีการศึกษา 2552 นับได๎วําเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ด าเนินการเรียนการสอนโดย
มหาวิทยาลัยเอกชนล าดับที่ 2 ของประเทศไทย 

จากการพัฒนาการทางการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ตํางๆ  จึงได๎ก าหนดให๎หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตร 6 ปี โดยใน 3 ปีแรกของ
การศึกษา นักศึกษาจะได๎รับการศึกษาในกลุํมวิชาการศึก ษาทั่วไป กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
การแพทย์ และใน 3 ปีการศึกษาหลัง นักศึกษาทันตแพทย์จะได๎รับการศึกษาในกลุํมวิชาชีพเฉพาะ
ทั้งนี้  เพื่อให๎นักศึกษาทันตแพทย์มีความรู๎ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพทันต
แพทย์ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
 
ตารางที่ 2.2 โครงสร๎างหลักสูตรทัตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล     
                  ประจ าปีการศึกษา  2522 
 

กลุ่มวิชา  จ านวนหน่วยการเรียน 
กลุํมวิชาศึกษาทั่วไป 30 
กลุํมวิชาเฉพาะ 
-  วิชาชีพพื้นฐาน 
-  วิชาชีพเฉพาะ 
-  วิชาเลือก 

201 
18 

181 
2 

วิชาเลือกเสรี 6 
รวม 237 
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ตารางที่ 2.3  โครงสร๎างหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์  หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะทันต 
                         แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจ าปีการศึกษา  2552 
 

กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยการเรียน 
กลุํมวิชาศึกษาทั่วไป 39 
กลุํมวิชากํอนคลินิก 
-  วิทยาศาสตร์พื้นฐานการแพทย์ 
-  วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางทันตแพทย์ 

68 
49 
19 

กลุํมวิชาคลินิก 
-  วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-  วิชาชีพเฉพาะ 

127 
9 

118 
วิชาเลือกเสรี 3 

รวม 237 
 
ตารางที่ 2.4  โครงสร๎างหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ภาษา) มหาวิทยาลัยรังสิต   
                   ประจ าปีการศึกษา  2552 
 

กลุ่มวิชา  จ านวนหน่วยการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 
หมวดวิชาเฉพาะ 
-  กลุํมพื้นฐานวิชาชีพ 
-  กลุํมวิชาชีพ 

215 
70 

145 
วิชาเลือกเสรี 6 

รวม 253 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 42 

ตารางที่ 2.5  โครงสร๎างหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์   
                   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจ าปีการศึกษา 2552 
 

กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยการเรียน 
กลุํมวิชาศึกษาทั่วไป 30 
กลุํมวิชาเฉพาะ 
-  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
-  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
-  วิชาชีพ 

193 
17 
39 

127 
วิชาเลือกเสรี 6 

รวม 229 
 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐบาล  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยตํางๆ  ท าให๎มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐเกิดการต่ืนตัวปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให๎สามารถตอบสนองความต๎องการการใช๎
บัณฑิตทันตแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนยิ่งขึ้น 

 

2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทิพยพรรณ  นพวงศ์ ณ อยุธยา (อ๎างถึงในทรงวุฒิ  วัฒนขจร, 2523, หน๎า 16) กลําวถึง

มูลเหตุที่จูงใจในการศึกษาวําเหตุจูงใจในการศึกษาของบุคคลแตํละระดับจะแตกตํางกันออกไปตาม
วัย ฐานะ และโอกาส  ซึ่งในวัยเด็กสํวนใหญํจะเรียนเพราะพํอแมํอยากให๎เรียน หรือเรียนไปตาม
เพื่อน ถ๎าเป็นวัยรุํนตอนปลาย หรือวัยที่ก๎าวเข๎าสูํวัยผู๎ใหญํตอนต๎น คือ กลุํมอายุ 16-25 ปี ก็อาจจะมี
ความรู๎สึกนึกคิดเกี่ยวกับการเรียนไปอีกแบบหนึ่ง เพราะผู๎ที่อยูํในวัยนี้จะเร่ิมมองเห็นแนวทางชีวิต
ของตน ซึ่งสามารถศึกษาได๎จากบุคคลรอบข๎างบางคนอาจจะต๎องเร่ิมมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ภาระของครอบครัวจากครอบครัวของตนเอง ครอบครัวของเพื่อน ญาติพี่น๎องหรือผู๎ที่อยูํใกล๎ชิด
อ่ืนๆความคิดเกี่ยวกับการเรียนนั้น อาจจะเร่ิมหันเข๎าสูํผลทางเศรษฐกิจ เชํน การเลือกเรียนในคณะ  
สาขา ที่สามารถหารายได๎งําย มีรายได๎ดี ไมํต๎องท างานหนัก และที่ส าคัญจะต๎องเป็นงานที่ตนมีใจรัก
ในงานที่ท า และชอบที่จะท างานนั้นด๎วย เป็นต๎น บางครั้งการเลือกเรียนในสาขาวิชาตํางๆของเด็ก
วัยรุํนน้ันมักจะขึ้นอยูํกับคํานิยมของพํอแมํ พี่น๎อง และเพื่อนๆ เพราะการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานใน
สังคมไทยนั้นไมํคํอยเปิดโอกาสให๎บุตรหลานได๎สามารถที่จะตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง พํอแมํ และ
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ญาติพี่น๎องบางคนมีคํานิยมแบบเกําๆ วําการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเทํานั้นที่จะท าให๎บุตรหลาน
ของตนได๎มีโอกาสท างานที่ดี มีเงินเดือนประจ าสูง ได๎มีโอกาสเป็นเจ๎าคนนายคน เป็นที่เชิดหน๎าชู
ตาของพํอแมํและวงศ์ตระกูลโดยมิได๎ค านึงถึงศักยภาพของผู๎เรียน ในเร่ืองของการสนับสนุนของ
ครอบครัวน้ี ถ๎าครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็จะสํงเสียบุตรหลานให๎ได๎เรียนถึงระดับสูง
เทําที่สติปัญญาจะเอ้ืออ านวย ให๎สามารถเรียนได๎ ซึ่งอาจจะเรียนจนถึงระดับปริญญาโทหรือปริญญา
เอก สํวนครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมํคํอยดี ก็ไมํสามารถที่จะสํงบุตรหลานให๎ถึง
ระดับอุดมศึกษาได๎ก็จ าเป็นต๎องให๎ออกไปประกอบอาชีพชํวยเหลือครอบครัวกํอน และเมื่อมีโอกาส
ภายหน๎า อีกทั้งยังมีความสนใจจึงจะกลับเข๎ามาศึกษาตํอใหมํในการเข๎าศึกษาของคนกลุํมหลังนี้
มักจะมีลักษณะที่แตกตํางไปจากกลุํมแรก กลําวคือ คนกลุํมหลังนี้มักจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนให๎
ความสนใจและเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจด๎วย 

อัครชิต  ทีฆะทิพย์สกุล (2530) ได๎ท าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์มูลเหตุจูงใจของนิสิต  
บัณฑิตศึกษาตํอการเข๎าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พบวําแรงจูงใจของนิสิตบัณฑิตศึกษาตํอการเข๎าศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตอยูํในระดับมาก
ที่สุด 3 ระดับ ระดับแรก คือ ความต๎องการความส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ต๎องการ
ความรู๎ใหมํๆไปใช๎ในงานที่จะปฏิบัติตํอไปและต๎องการความร๎ูวิชาการใหมํๆที่ทันสมัย ตัวประกอบ
ส าคัญที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของนิสิตบัณฑิตศึกษาตํอการเข๎าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต             
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี 8 ตัวประกอบคือ (1) คุณภาพของอาจารย์และการจัดการ
การศึกษา (2) ความต๎องการปริญญามหาบัณฑิต (3) สาขาวิชาที่ตรงกับความต๎องการของสังคม (4)  
ความรู๎ (5) สาขาวิชาที่นิสิตสามารถเรียนส าเร็จได๎ (6) สาขาวิชาที่มีความสามารถน าไปใช๎ได๎ (7)  
สาขาวิชาที่ตรงกับความถนัดของนิสิต และ (8) เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 

นิตยา  วัฒนาภรณ์ (2531) ได๎ศึกษาเหตุจูงใจในการศึกษาตํอในระดับปริญญาโท ภาค
พิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อการศึกษา
ลักษณะทั่วไป และเหตุจูงใจในด๎านลักษณะของสถาบัน ด๎านเหตุผลสํวนตัว ด๎านการสนับสนุนของ
ผู๎อ่ืน และด๎านความมุํงหวังของผู๎สมัครศึกษาตํอระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ พบวําเหตุจูงใจด๎านสถาบันเป็นเหตุจูงใจสูงสุด รองลงมาคือ ด๎านเหตุผลสํวนตัว ด๎านความ
มุํงหวัง และมีเหตุจูงใจด๎านการสนับสนุนของผู๎อื่นเป็นเหตุจูงใจที่ต่ าที่สุด 

เจือจันทร์  จงสถิตอยูํ (อ๎างถึงใน ทรงวุฒิ  วัฒนขจร, 2533, หน๎า 17) กลําวถึงสาเหตุของ
การจูงใจในการศึกษาวําขึ้นอยูํกับปัจจัยตํางๆ ดังนี้ 
1.  สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกัน 
2.  ทุนทรัพย์ที่ใช๎ในการศึกษามากหรือน๎อยกวํากัน 
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3.  คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่แตกตํางกัน 
4.  สถานที่ตั้งของการศึกษาที่อยูํในสํวนกลางหรือภูมิภาค 
5.  ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษาที่แตกตํางกัน 

ผการัตน์  มีหาร (2536) ได๎ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกเข๎าศึกษา
ตํอในวิทยาลัยครูและการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สายครุศาสตร์ โดยการ
ประยุกต์ใช๎ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ผลการวิจัยสรุปวํา นักศึกษาเลือกเรียนตํอที่วิทยาลัยครูเพราะชอบ
และต๎องการเรียน และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล๎วจะประกอบอาชีพตามสาขาที่เรียนมา และต๎องการ
ประกอบอาชีพอื่น เชํน พนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมทั้งต๎องการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
และการที่วิทยาลัยเปิดสอนหลายสาขาวิชาท าให๎นักศึกษาเลือกเรียนตํอวิทยาลัยครู นอกจากนี้ยัง
พบวําปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอในวิทยาลัยครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุ
ศาสตร์ ได๎แกํ เพศ ภูมิล าเนา เพื่อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาวิชาที่เปิดสอน อาชีพ รายได๎  และ
การศึกษาของบิดามารดาของนักศึกษา 

สุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ (2538) ได๎ศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัยตํอการศึกษาตํอปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกํน ผลการวิจัยพบวํา
ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยตํอการเข๎าศึกษาในระดับปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต คือ ต๎องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รองลงมา คือต๎องการศึกษาความรู๎ด๎านวิชาการ
ใหมํๆที่ทันสมัย และล าดับสุดท๎ายคือ ต๎องการศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก เพื่อแสดงถึงความมี
เกียรติแกํตนเองและวงศ์ตระกูล ต๎องการเสริมสร๎างความมั่นใจในการท างาน ต๎องการเปลี่ยนสาย
งานอาชีพใหมํ ในด๎านหลักสูตรและสาขาวิชา พบวําปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจที่มีความส าคัญล าดับแรก  
คือ หลักสูตรหรือสาขาที่เปิดสอนสอดคล๎องกับลักษณะงานที่ท าประจ า รองลงมาคือ หลักสูตรหรือ
สาขาวิชาที่เปิดสอนตรงกับความสามารถ และความถนัด และล าดับสุดท๎ายคือ หลักสูตรหรือ
สาขาวิชาที่เปิดสอนตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาในระดับปริญญาตรี คณะหรือมหาวิทยาลัยมี
มาตรฐานและความพร๎อมในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศ และสภาพแวดล๎อมนําเรียน  
เคยเป็นศิษย์เกําของมหาวิทยาลัยแหํงนี้มากํอน และในด๎านอาจารย์ผู๎สอน เชํน คณาจารย์มีผลงาน
วิชาการที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา 

จินตนา  สายทองค า (2539) ได๎ท าการศึกษาปัจจัยด๎านตัวนักศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
และสภาพแวดล๎อมของสถาบันที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาตํอและไมํศึกษาตํอในระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง
ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาตํอและไมํศึกษาตํอของ
นักศึกษาประกอบด๎วยปัจจัย 3 ด๎าน ได๎แกํ ตัวนักศึกษา เศรษฐกิจและสังคม และสภาพแวดล๎อมของ
สถาบัน จ านวน 6 องค์ประกอบ คือ ความผูกพันกับกลุํมเพื่อน ความถนัดในการเรียนวิชาชีพ
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นาฏศิลป์ การศึกษาสถาบันอื่นตามกลุํมเพื่อน การสนับสนุนจากผู๎ปกครองและคําใช๎จํายใน
การศึกษา ความพึงพอใจในการเรียนด๎านนาฏศิลป์ และความมั่นใจในการประกอบอาชีพด๎าน
นาฏศิลป์ สํวนนักศึกษาที่ไมํศึกษาตํอมีปัจจัยประกอบด๎วยองค์ประกอบส าคัญ คือ ความไมํพึงพอใจ
ในการเรียนด๎านนาฏศิลป์ และการศึกษาตํอสถาบันการศึกษาอ่ืนตามกลุํมเพื่อน 

สุทธิยา  จองสวําง (2540) ได๎ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเลือกเข๎าศึกษา
ตํอในมหาวิทยาลัยเอกชนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวํา กลุํมปัจจัยส าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตํอ
การตัดสินใจ ได๎แกํ ความพร๎อมทางด๎านพื้นฐานความรู๎ของตนเอง ความต๎องการของตนเอง
สถานภาพสํวนตัว และความสะดวกในการเดินทาง กลุํมปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมา ได๎แกํ  
วิสัยทัศน์ในการประกอบอาชีพ ความเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน และการได๎รับแรงจูงใจของ
มหาวิทยาลัยเอกชน สํวนปัจจัยที่ส าคัญเป็นล าดับสุดท๎าย คือ ปัจจัยด๎านการชี้แนะของผู๎ปกครอง 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแรงดึงดูดของแตํละมหาวิทยาลัย พบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
การเลือกเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น มีทั้งสํวนที่เหมือนกันและสํวนที่แตกตํางกัน ดังน้ี 

1.  สํวนที่เหมือนกัน ได๎แกํ 
ด๎านความพร๎อมทางด๎านพื้นฐานความรู๎ของตนเอง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเลือกเข๎า

ศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยเอกชนมากที่สุด ในกลุํมนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ด๎านความสะดวกในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเลือกเข๎าศึกษาตํอใน
มหาวิทยาลัยเอกชนมากที่สุด ในกลุํมนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกริก และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2.  สํวนที่แตกตํางกัน ได๎แกํ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักศึกษาเลือกเข๎าศึกษา โดยมีเหตุผลเรียงตามล าดับความส าคัญ 5  

อันดับ อันดับแรกคือ การได๎รับแรงจูงใจของมหาวิทยาลัย (ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย)  
สถานภาพสํวนตัว (มีคณะที่สอดคล๎องกับความต๎องการและความถนัด) ความพร๎อมทางด๎านพื้น
ฐานความร๎ูของตนเอง (การที่สามารถสอบผํานการคัดเลือก) ความเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน  
(ผู๎ปกครองมีความสามารถสนับสนุนทางการเงินในการศึกษาระดับอุดมศึกษา) และการได๎รับ
แรงจูงใจของมหาวิทยาลัย (การพอใจในภาพพจน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนี้) ตามล าดับ 

มหาวิทยาลัยเกริก นักศึกษาเลือกเข๎าศึกษาโดยมีเหตุผลเรียงตางล าดับความส าคัญ 5  
อันดับ อันดับแรก คือ ความต๎องการของตนเอง (นักศึกษาต๎องการได๎รับปริญญาตรงกับคณะที่
ตนเองชอบ) ความสะดวกในการเดินทาง (มหาวิทยาลัยอยูํใกล๎บ๎านท าให๎ชํวยประหยัดคําใช๎จําย)  
ความเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน (คําใช๎จํายของมหาวิทยาลัยนี้เหมาะสมกับฐานะของนักศึกษา)  
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ความสะดวกในการเดินทาง (การเดินทางระหวํางบ๎านกับมหาวิทยาลัยไปมาสะดวก) และความ
พร๎อมทางด๎านพื้นฐานความรู๎ของผู๎เรียนเอง ตามล าดับ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  นักศึกษาเลือกเข๎าโดยมีเหตุผลเรียงตามล าดับความส าคัญ 5  
อันดับแรก คือ ความต๎องการของตนเอง (นักศึกษาต๎องการได๎รับปริญญาตรงกับคณะที่ตนเองชอบ)  
ความเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน (ผู๎ปกครองมีความสามารถสนับสนุนทางการเงินในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา) ความพร๎อมทางด๎านพื้นฐานความรู๎ของตนเอง (การที่สามารถสอบผํานการ
คัดเลือก) ความสะดวกในการเดินทาง (การเดินทางระหวํางบ๎านกับมหาวิทยาลัยไปมาสะดวก) และ
ความต๎องการของตนเอง ตามล าดับ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาเลือกเข๎าศึกษาโดยมีเหตุผลเรียงตามล าดับความส าคัญ 5  
อันดับแรก คือ ความต๎องการของตนเอง (นักศึกษาต๎องการได๎รับปริญญาตรงกับคณะที่ตนเองชอบ)  
ความเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน (ผู๎ปกครองมีความสามารถสนับสนุนทางการเงินในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา) สถานภาพสํวนตัว (มีคณะที่สอดคล๎องกับความต๎องการและความถนัด) ความ
สะดวกในการเดินทาง (การเดินทางระหวํางบ๎านกับมหาวิทยาลัยไปมาสะดวก) และความเหมาะสม
กับฐานะทางการเงิน (คําใช๎จํายของมหาวิทยาลัยนี้เหมาะสมกับฐานะของนักศึกษา) ตามล าดับ 

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย นักศึกษาเลือกเข๎าศึกษาโดยมีเหตุผลเรียงตามล าดับ
ความส าคัญ  5 อันดับแรก คือ  ความพร๎อมทางด๎านพื้นฐานความรู๎ของตนเอง (การที่สามารถสอบ
ผํานการคัดเลือก) การได๎รับแรงจูงใจของมหาวิทยาลัย (ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็น
แรงจูงใจ) สถานภาพสํวนตัว (มีคณะที่สอดคล๎องกับความต๎องการและความถนัด) ความต๎องการ
ของตนเอง (นักศึกษาต๎องการได๎รับปริญญาตรงกับคณะที่ตนเองชอบ) และด๎านการชี้แนะของ
ผู๎ปกครอง (ผู๎ปกครองต๎องการให๎เข๎าศึกษาที่นี่) ตามล าดับ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นักศึกษาเลือกเข๎าศึกษาโดยมีเหตุผลเรียงตามล าดับความส าคัญ  
5 อันดับแรก คือ สถานภาพสํวนตัว (มีคณะที่สอดคล๎องกับความต๎องการและความถนัด) ความ
พร๎อมทางด๎านพื้นฐานความรู๎ของตนเอง (การที่สามารถสอบผํานการคัดเลือก) วิสัยทัศน์ในการ
ประกอบอาชีพ (ผู๎ปกครองต๎องการให๎เข๎าศึกษาที่นี่เพราะเมื่อส าเร็จการศึกษาและอาจจะมีโอกาสเข๎า
ท างาน และมีรายได๎สูงจากความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย) ความต๎องการของตนเอง (นักศึกษา
ต๎องการได๎รับปริญญาตรงกับคณะที่ตนเองชอบ) และได๎รับแรงจูงใจของมหาวิทยาลัย (เพราะความ
มีชื่อเสียงด๎านวิชาการของมหาวิทยาลัยแหํงนี้ที่ได๎ยินได๎ฟังมาท าให๎สนใจมาก) ตามล าดับ 

สมพงศ์  จิตจรัสอ าพัน (2540) ได๎ท าการศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบที่เป็น
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตํอสายวิชาบริหารธุรกิจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานครทางด๎านบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง  
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ด๎านคุณลักษณะสํวนตัว  ด๎านลักษณะของงานที่เกี่ยวข๎องกับงานที่ต๎องการ และด๎านคุณลักษณะของ
สถาบัน โดยจ าแนกนักศึกษาตามวิทยาเขต สาขาวิชาชีพที่เลือกศึกษาตํอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และอาชีพของบิดามารดา หรือผู๎ปกครอง ผลการวิจัยสรุปได๎วําองค์ประกอบที่เป็นแรงจูงใจใน
การศึกษาตํอสาขาวิชาบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ได๎แกํ องค์ประกอบ
ด๎านลักษณะของงานที่เกี่ยวข๎องกับงานที่ต๎องการ ด๎านคุณลักษณะของสถาบัน ด๎านคุณลักษณะ
สํวนตัว และด๎านบุคคลที่เกี่ยวข๎อง สํวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูํในวิทยาเขต สาขาวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์  
และที่มีบิดามารดาหรือผู๎ปกครองประกอบอาชีพตํางกัน มีองค์ประกอบที่เป็นแรงจูงใจในการเลือก
ศึกษาตํอสาขาวิชาบริหารธุรกิจในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร ทางด๎านบุคคลที่
เกี่ยวข๎องแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

เอกสิทธิ์  สนามทอง (2547) ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกศึกษาตํอ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํจะ
ตัดสินใจเลือกเข๎าศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด๎วยตนเอง และปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจ
เลือกเข๎าศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพฯ ได๎แกํ ความมีภาพลักษณ์ทางด๎าน
ชื่อเสียงทางวิชาการของสถาบัน การเป็นสถาบันที่มีความทันสมัยทางด๎านสื่อและเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ และสามารถรองรับนักศึกษาได๎อยํางเพียงพอ การจัดให๎มีทุนการศึกษาประเภทตํางๆ  
ตลอดจนสถาบันจะต๎องมีอุปกรณ์การศึกษา อาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกสายตํางๆ  
การมีสภาพแวดล๎อมที่ดีและเหมาะสมแกํการศึกษา 

จากงานวิจัยข๎างต๎น พบวํา ปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข๎าศึกษาในหลักสูตรตํางๆ มีความ
แตกตํางกัน หากแตํมีองค์ประกอบของปัจจัยบางประการที่มีความคล๎ายคลึงกัน ซึ่งสามารถน ามา
รวบรวมตามแนวคิดและทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาด ทั้งนี้เพื่อให๎สามารถประยุกต์ใช๎ในการ
วางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมในการบริหารหลักสูตร และสถานศึกษาได๎อยําง
เหมาะสม ซึ่งปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข๎าศึกษาในหลักสูตรตํางๆ ที่มีความสอดคล๎องกัน ได๎แกํ  
ปัจจัยด๎านหลักสูตร ปัจจัยด๎านคณาจารย์ ปัจจัยด๎านสถานที่ ปัจจัยด๎านความทันสมัยของสถานศึกษา  
เป็นต๎น  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

กรณีศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ” ได้
ด าเนินการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 ระยะเวลาในการวิจัย 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ 1-5 ในปีการศึกษา 2552 
โดยผู้วิจัยใช้สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N = จ านวนประชากร   
  e = ความคลาดเคลื่อน ซึ่งผู้วิจัยให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 10%  

ดังนั้น          n = N/(1+Ne2) 
   = 455/(1+455(0.1)2) 
   = 82 
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ฉะนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 82 ตัวอย่าง ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ส ารอง 20% ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 100 ตัวอย่าง 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ( Multi-Stage Sampling) 

โดยมีล าดับดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจงจากปีการศึกษาที่นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2548 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 
ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการก าหนดโควตาส าหรับ

จ านวนตัวอย่างที่ต้องการศึกษา โดยก าหนดให้เก็บตัวอย่างจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบันฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้ 

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2548  จ านวน 20 ตัวอย่าง 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549  จ านวน 20 ตัวอย่าง 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550  จ านวน 20 ตัวอย่าง  
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551  จ านวน 20 ตัวอย่าง 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552  จ านวน 20 ตัวอย่าง 
ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการก าหนดโควตาส าหรับ

จ านวนตัวอย่างที่ต้องการศึกษา โดยก าหนดให้เก็บตัวอย่างจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบันฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตามเพศ คือ เพศชาย 10 
ตัวอย่างและเพศหญิง 10 ตัวอย่าง 

ขั้นที่ 4 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) โดยก าหนดให้เก็บตัวอย่าง
จากนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบันฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต ตามเพศ คือ เพศชาย 10 ตัวอย่างและเพศหญิง 10 ตัวอย่าง 
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3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจาก

การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามของนักศึกษาที่เข้า

ศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปี
การศึกษา 2548 ถึงปีการศึกษา 2552 ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสมขณะศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ
ของบิดาและมารดา 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังภายหลังการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตของนักศึกษาแพทยที่เข้าศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ทั้งทางด้าน
รายได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา สภาพความเป็นอยู่หลังส าเร็จการศึกษา การเคารพยกย่อง แรง
บันดาลใจในการรับผิดชอบต่อสังคมก่อนเข้ารับการศึกษา ความต้องการประกอบอาชีพที่ท้าทาย 

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่นักศึกษาทันตแพทย์ที่ศึกษาใน
หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษารับรู้ ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ และส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

 
3.3  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งการสร้างแบบสอบถามมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี ้
 3.3.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักการแนวคิด
ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดของหลักสูตรการศึกษา 
 3.3.2  ก าหนดเน้ือหาของแบบสอบถามที่ใช้ในแบบสอบถามโดยพยายามให้มีขอบเขตครอบ  
คลุมเนื้อหาของเร่ืองที่ศึกษามากที่สุด รวมทั้งมีลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อความเข้าใจและสามารถตอบ
ค าถามได้ทุกตัวอย่าง 
 3.3.3  น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
 3.3.4  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยน า
แบบสอบถาม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต                   
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ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเน้ือหา ความถูกต้อง ความครอบคลุม
ของข้อความ เพื่อน ามาปรับปรุงให้เหมาะสม 
 3.3.5  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเดียวกันแต่ไม่ใช้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 3.3.6  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แบบอัลฟ่าของครอนบราค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งได้ค่าอัลฟ่าเท่ากับ 0.78 
 3.3.7  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย 
 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1  ท าหนังสือขอความร่วมมือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ส่งถึงรองครบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 3.4.2  น าแบบสอบถามไปให้นักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยรังสิต ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2548 ถึงปีการศึกษา 
2552 เพื่อตอบแบบสอบถาม 
 3.4.3  น าแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยสมบูรณ์ จ านวน 100 ฉบับ มาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อท าการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 
3.5  ระยะเวลาในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการเก็บข้อมูล โดยท าแบบสอบถามจากนักศึกษาทันตแพทย์ที่
เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในแต่
ละปีการศึกษา จ านวน 100 คน โดยผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
2553 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2553 รวมเป็นระยะเวลา 10 วัน 

 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ หลังจากผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว น าข้อมูลทั้งหมดมาจัด
ระเบียบข้อมูล ลงรหัส และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์
สถิติข้อมูลส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 3.6.1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแทนแบบสอบถามตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานภาพของบิดาและมารดา แหล่งที่มาของ
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ค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา ท าการวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปตารางและ
การพรรณนาความ 
 3.6.2  การวิเคราะห์ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และน าเสนอในรูปตารางและแปลผล 
 3.6.3  การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และน าเสนอในรูปตารางและแปลผล  
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง  “ปัจจัยการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

กรณีศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต”  ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด  100  ชุด  จากนั้นได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์  ซึ่ง
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี ้

4.1  ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  เพศ  อายุ  
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สถานภาพทางครอบครัว  อาชีพของบิดา  
อาชีพของมารดา  แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายในการศึกษา  แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  
และการพักอาศัยขณะศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

4.2  ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต  ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

4.3  ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
4.1  ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานภาพทางครอบครัว อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา  
แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายในการศึกษา แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  การพักอาศัยขณะ
ศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เสนอด้วยผลการรวบรวมข้อมูลด้วยค่าร้อยละดังตาราง
ที่ 4.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(N = 100) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ 

ชาย 
หญิง 

                                            รวม 

 
50 
50 

100 

 
50 
50 

100 
2.  อายุ 

ต่ ากว่า  18  ปี 
18  ปี 
19  ปี 
20  ปี 
21  ปี 
22  ปี 

                                            รวม 

 
17 
19 
22 
21 
15 
6 

100 

 
17 
19 
22 
21 
15 
6 

100 
3.  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.50 – 4.00 
3.00 – 3.49 
2.50 -2.99 
                                รวม 

 
62 
25 
13 

100 

 
62 
25 
13 

100 
4.  สถานภาพทางครอบครัว 

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 
บิดามารดาแยกทางกัน 
บิดาถึงแก่กรรม 
มารดาถึงแก่กรรม 
                                รวม 

 
80 
15 
3 
2 

100 

 
80 
15 
3 
2 

100 
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ตารางที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)  
(N = 100) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
5.  อาชีพของบิดา 

รับราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

                                            รวม 

 
3 

14 
22 
58 
3 

100 

 
3 

14 
22 
58 
3 

100 
6.  อาชีพของมารดา 

รับราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
อาชีพอ่ืนๆ 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

                                            รวม 

 
9 

17 
12 
40 
3 

19 
100 

 
9 

17 
12 
40 
3 

19 
100 

7.  แหล่งที่มาของเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา 
บิดาและมารดา 
บิดา 
มารดา 
ญาติ 
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ทุนการศึกษา 
                                รวม 

 
75 
21 
3 
1 
0 
0 

100 

 
75 
21 
3 
1 
0 
0 

100 
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ตารางที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

(N = 100) 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

8.  แหล่งที่มาของเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
บิดาและมารดา 
บิดา 
มารดา 
ญาติ 
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ทุนการศึกษา 

                                            รวม 

 
74 
22 
3 
1 
0 
0 

100 

 
74 
22 
3 
1 
0 
0 

100 
9.  การพักอาศัยระหว่างศึกษาในหลักสูตรฯ 

บิดาและมารดา 
พักบ้านญาติ 
บ้านเช่าหรือหอพัก     

                                            รวม 

 
15 
3 

82 
100 

 
15 
3 

82 
100 

10.  ค่าใช้จ่ายเพื่อที่อาศัยระหว่างศึกษาในหลักสูตรฯ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ต่ ากว่า  1,000  บาทต่อเดือน 
1,000 – 2,000  บาทต่อเดือน 
2,001 – 3,000  บาทต่อเดือน 
มากกว่า  3,000  บาทต่อเดือน 
                                รวม 

 
18 
0 

12 
18 
52 

100 

 
18 
0 

12 
18 
52 

100 
 

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นชายและหญิงจ านวนเท่ากัน คือ เป็นชาย 50 คน (ร้อยละ 50) และเป็นหญิง 50 คน  (ร้อย
ละ 50) มีอายุ 19 ปี เป็นจ านวนมากที่สุด คือ จ านวน 22 คน (ร้อยละ 22) รองลงมาคืออายุ 20 ปี  
จ านวน 21 คน (ร้อยละ 21) อายุ 18 ปี จ านวน 19 คน (ร้อยละ 19) อายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน  17  คน  
(ร้อยละ 17) อายุ 21 ปี จ านวน 15 คน (ร้อยละ 15) อายุ 22 ปี จ านวน 6 คน (ร้อยละ 6) 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่าง  
3.50 – 4.00 จ านวน 62 คน (ร้อยละ 62) รองลงมาคือ ระหว่าง 3.00 – 3.49 จ านวน 25 คน (ร้อยละ  
25) และระหว่าง 2.50 – 2.99 จ านวน 13 คน (ร้อยละ 13) 

สถานภาพทางครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน เป็นจ านวน  
80 คน (ร้อยละ 80) รองลงมาคือ บิดามารดาแยกทางกัน จ านวน 15 คน (ร้อยละ 15) บิดาถึงแก่กรรม
จ านน 3 คน (ร้อยละ 3) และมารดาถึงแก่กรรม จ านวน 2 คน (ร้อยละ 2) 

ด้านอาชีพของบิดา ส่วนใหญ่บิดาของกลุ่มตัวอย่างประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 58 
คน (ร้อยละ 58) รองลงมาเป็นพนักงานบริษัท จ านวน 22 คน (ร้อยละ 22) เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
จ านวน 14 คน (ร้อยละ 14) รับราชการจ านวน 3 คน (ร้อยละ 3) และไม่ได้ประกอบอาชีพ  จ านวน  
3 คน (ร้อยละ 3) 

ด้านอาชีพของมารดา ส่วนใหญ่มารดาของกลุ่มตัวอย่างประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน  
40 คน (ร้อยละ 40) รอบลงมาไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 19 คน (ร้อยละ 19) เป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 17 คน (ร้อยละ 17) เป็นพนักงานบริษัท จ านวน 12 คน (ร้อยละ 12) รับราชการ
จ านวน 9 คน (ร้อยละ 9) และประกอบอาชีพอื่นๆ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3) 

แหล่งที่มาของเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มาจากบิดาและ
มารดา จ านวน 75 คน (ร้อยละ 75) รองลงมาได้มาจากบิดา จ านวน 21 คน (ร้อยละ 21) จากมารดา  
จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3) และจากญาติ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1) 

แหล่งที่มาของเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มาจากบิดา
และมารดา จ านวน 74 คน (ร้อยละ 74) รองลงมาได้มาจากบิดา จ านวน 22 คน (ร้อยละ 22)  จาก
มารดา จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3) และจากญาติ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1) 

ระหว่างศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยที่
บ้านเช่าหรือหอพัก จ านวน 82 คน (ร้อยละ 82) รองลงมา คือ พักกับบิดาและมารดา จ านวน 15 คน  
(ร้อยละ 15) และพักบ้านญาติ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพื่อที่
พักอาศัยระหว่างการศึกษามากกว่า 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 52 คน (ร้อยละ 52) รองลงมาอยู่
ระหว่าง 2,001 – 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 18 คน (ร้อยละ 18 ซึ่งเท่ากับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายจ านวน 18 คน  ร้อยละ 18 ) และมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน จ านวน  
12 คน (ร้อยละ 12) 
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4.2  ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิตท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

การวิเคราะห์ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตน้ัน ผู้วิจัยได้ก าหนดความ
คาดหวังเป็น 7 ชนิด  คือ รายได้ ความมั่นคงในวิชาชีพ การยกย่องจากสังคม การบรรลุตามความ
คาดหวังของตน การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ความท้าทายในวิชาชีพ และความสบายใน
วิชาชีพโดยผู้วิจัยได้น าเสนอผลการเก็บรวบรวมาข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ( Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 4.2 

 
ตารางที่  4.2  ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร  
                      บัณฑิต ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
 

ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษา
หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

Mean S.D. ระดับ   อันดับ 

รายได้ 4.87 0.51 มากที่สุด 1 
ความมั่นคงในวิชาชีพ 4.44 0.44 มาก 4 
การยกย่องของสังคม 4.32 0.67 มาก 5 
การบรรลุตามความคาดหวังของตนเอง 4.22 0.73 มาก 7 
การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม 4.45 0.57 มาก 3 
ความท้าทางในวิชาชีพ 4.23 0.67 มาก 6 
ความสบายในวิชาชีพ 4.55 0.59 มาก 2 

 
จากตาราง 4.2 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิตที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อรายเป็นจ านวนมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.87,  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.51) รองลงมาคือ ความสบายในวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 4.55,  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                   
= 0.59) การสร้างประโยชน์ต่อสังคม  (ค่าเฉลี่ย  =  4.45,  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.57) ความมั่นคง
ในวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 4.44, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44) การยกย่องของสังคม (ค่าเฉลี่ย = 4.32,  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67) ความท้าทายในวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 4.23,  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                  
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= 0.67) และการบรรลุความคาดหวังของตน  (ค่าเฉลี่ย = 4.22,  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73) 
ตามล าดับ 
4.3  ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้วิจัยได้ก าหนดส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็น 4 กลุ่ม คือ ส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์  
ส่วนประสมด้านราคา ส่วนประสมด้านสถานที่ และส่วนประสมด้านการส่งเสริมการตลาด โดย
ผู้วิจัยได้น าเสนอผ ลการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ( Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) ดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่  4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
                   ศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษา 

Mean S.D. ระดับ   อันดับ 

ส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ 4.08 0.65 มาก 1 
ส่วนประสมด้านราคา 2.95 1.09 ปานกลาง 2 
ส่วนประสมด้านสถานที่ 3.32 0.97 ปานกลาง 3 
ส่วนประสมด้านการส่งเสริมการตลาด 2.76 1.09 ปานกลาง 4 

 
จากตาราง 4.3  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการศึก ษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
เป็นจ านวนมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.08,  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.65) รองลงมาคือส่วนประสมทาง
การตลาดด้านสถานที่ (ค่าเฉลี่ย = 3.32, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.97) ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 2.95, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.09) และส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 2.76, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.09)   
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ตารางที่  4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ 
                   การตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจศึกษา 
Mean S.D. ระดับ   อันดับ 

หลักสูตร 3.92 0.78 มาก 3 
คณาจารย์ 4.21 0.51 มาก 2 
การจัดการเรียนการสอน 4.44 0.67 มาก 1 
การบริหารจัดการ 3.78 0.62 มาก 4 

ค่าเฉลี่ย 4.08 0.65   
 
จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่รับรู้ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในมุมมองด้านการจัดการเรียนการสอน  
(ค่าเฉลี่ย = 4.44, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 0.67) รองลงมา คือ คณาจารย์ (ค่าเฉลี่ย  = 4.21,  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) หลักสูตร (ค่าเฉลี่ย = 3.92, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .078)และการบริหาร
จัดการ (ค่าเฉลี่ย = 3.78, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.62) ตามล าดับ 
 
ตารางที่  4.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อการ  
                   ตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีผล

ต่อการตัดสินใจศึกษา 
Mean S.D. ระดับ   อันดับ 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา 3.12 1.07 ปานกลาง 1 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2.78 1.11 ปานกลาง 2 

ค่าเฉลี่ย 2.95 1.09   
 

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
รับรู้ส่วนประสมการตลาดด้านราคาในมุมมองด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 3.21, ค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.07) มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 2.78,ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.11)   
 
ตารางที่  4.6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ที่มีผลต่อ 
                   การตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ีท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจศึกษา 

Mean S.D. ระดับ   อันดับ 

ความสะดวกในการเดินทาง 3.12 1.06 ปานกลาง 5 

ความเหมาะสมของอาคารเรียนและ
ห้องเรียน 

3.55 0.78 มาก 2 

ความทันสมัยของห้องปฏิบัติการ 3.69 0.94 มาก 1 

จ านวนแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 3.22 1.12 ปานกลาง 4 

ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
แหล่งข้อมูล 

3.09 1.17 ปานกลาง 6 

ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 3.27 0.77 ปานกลาง 3 

ค่าเฉลี่ย 3.32 0.97   

 
จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้าน

สถานที่ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่รับรู้ส่วนประสมการตลาดด้านสถานที่ในมุมมองด้านความทันสมัยของห้องปฏิบัติการ  
(ค่าเฉลี่ย = 3.69, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.94) มากที่สุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของอาคาร
เรียนและห้องเรียน (ค่าเฉลี่ย = 3.55, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 0.78) ความเพียงพอของสถานที่จอด
รถ  (ค่าเฉลี่ย = 3.27, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.77) จ านวนแหล่งค้นคว้าหาความรู้  (ค่าเฉลี่ย =  3.22, 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.12) ความสะดวกในการเดินทาง  (ค่าเฉลี่ย = 3.12, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
= 1.06) และความสะดวกรวดเร็วในการบริการแหล่งข้อมูล  (ค่าเฉลี่ย = 3.09,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
= 1.17) ตามล าดับ 
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ตารางที่  4.7  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม 
                   การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษา 

Mean S.D. ระดับ   อันดับ 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3.92 1.12 มาก 1 
ทุนการศึกษา 1.78 1.33 น้อย 5 
การแบ่งช าระค่าเล่าเรียน 2.33 1.27 น้อย 3 
การกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษา 1.92 0.99 น้อย 4 
การแนะแนวการศึกษา 3.84 0.76 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 2.76 1.09   
 

จากตารางที่  4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดในมุมมองด้านการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.92, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.12) เป็นจ านวนมากที่สุด  
รองลงมา คือ การแนะแนวการศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 3.84, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.76) การแบ่งช าระ
ค่าเล่าเรียน (ค่าเฉลี่ย = 2.33, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.27) การกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษา  
(ค่าเฉลี่ย = 1.92, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.99) และทุนการศึกษา  (ค่าเฉลี่ย = 1.78,ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.33) ตามล าดับ 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง  “ปัจจัยการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

กรณีศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต”  เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  
(Survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาในหลักสูตร               
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ในด้านลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ความคาดหวังภายหลังส าเร็จ
การศึกษา  และส่วนประสมด้านการส่งเสริมการตลาด  โดยศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นกรณีศึกษา   

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่  5  คณะ                  
ทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  ในปีการศึกษา  2552 จ านวนชั้นปีละ  20 คน รวมทั้งสิ้น  100  
คน   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  สอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่างเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไป  ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และน าเสนอผลสรุป 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต  มีผลการวิจัย  ดังนี้ 
 5.1.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นชายและหญิงอย่างละเท่าๆกัน มีอายุ 19 ปี ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วง 3.50 – 4.00 มีสถานภาพทางครอบครัว  
คือ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดาประกอบธุรกิจส่วนตัว มารดาประกอบธุรกิจส่วนตัว มีแหล่งที่มาของ
เงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษามาจากบิดาและมารดา มีแหล่งที่มาของเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมาจากบิดาและมารดา กลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่บ้านเช่าหรือหอพักระหว่างศึกษา  
โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อที่พักอาศัยระหว่างศึกษามากกว่า 3,000 บาทต่อเดือน 
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 5.1.2  การวิเคราะห์ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัรฑิต  พบว่า  ความคาดหวังภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ 

 1)  รายได้  
 2)  ความสบายในวิชาชีพ  
 3)  การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  
 4)  ความมั่นคงในวิชาชีพ  
 5)  การยกย่องของสังคม  
 6)  ความท้าทายในวิชาชีพ  
 7)  การบรรลุความคาดหวังของตน  

5.1.3 ข้อมูลด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  พบว่า   

     5.1.3.1  การรับรู้ส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาใ น
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ดังนี้ 

 1)  การจัดการเรียนการสอน 
 2)  คณาจารย ์
 3)  หลักสูตร 
 4)  การบริหารจัดการ 

 5.1.3.2  การรับรู้ส่วนประสมด้านราคาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตร                   
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง  โดยเรียงล าดับ  ดังนี้ 

 1)  ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา 
 2)  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกันการศึกษา 

 5.1.3.3  การรับรู้ส่วนประสมด้านสถานที่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตร              
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง  โดยเรียงล าดับ  ดังนี้ 

 1)  ความทันสมัยของห้องปฏิบัติการ 
 2)  ความเหมาะสมของอาคารเรียนและห้องเรียน 
 3)  ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 
 4)  จ านวนแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
 5)  ความสะดวกในการเดินทาง 
 6)  ความสะดวกรวดเร็วในการบริการแหล่งข้อมูล 
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 5.1.3.4  การรับรู้ส่วนประสมด้านการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง  โดยเรียงล าดับ  ดังนี้ 

 1)  การโฆษณาและประชาสัมพันธ ์
 2)  การแนะแนวการศึกษา 
 3)  การแบ่งช าระค่าเล่าเรียน 
 4)  การกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษา 
 5)  ทุนการศึกษา 

โดยเมื่อน ามาเรียงล าดับ  พบว่า  การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผล
ต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในอันดับ  1  รองลงมา  คือ  การรับรู้
ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่  การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  และการรับรู้
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  ตามล าดับ 

 
5.2  อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง  ปัจจัยการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
กรณีศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  มี
ประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากการศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  แหล่งที่มา
ของเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษามาจากบิดาและมารดา  และแหล่งที่มาของเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมาจากบิดาและมารดา  โดยไม่มีกลุ่มตัวอย่างใดเลยที่มีการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ซึ่งมีความขัดแย้งกับสัดส่วนของผู้ขอกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาใน
สาขาวิชาอ่ืน 

จากการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
กรณีศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  พบว่า  
ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต  คือ  รายได้  และรองลงมาคือความสบายในวิชาชีพ  ซึ่งต่างจากการศึกษาของ  ผการัตน์  มี
หาร  (2536)  ว่าการตัดสินใจศึกษาเพราะความชอบและต้องการเรียน  และการศึกษาของ  สุธารัตน์  
อนุกูลประเสริฐ  (2538)  ว่าปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของนักศึกษา  คือ  ความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันความคาดหวังของนักศึกษามีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป  การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมที่
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เปลี่ยนแปลงของสังคม  ซึ่งผู้วิจัยมองว่าประเด็นความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังเร่ืองรายได้เป็นอันดับแรกเป็นประเด็นที่น่าเป็น
ห่วงอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตทันต
แพทย์ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละและมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคม  ดังนั้นความคาดหวังเร่ือง
รายได้ภายหลังการส าเร็จการศึกษาจะแสดงให้เห็นว่านักศึกษาทันตแพทย์ยังมุ่งตอบสนองต่อความ
ต้องการพื้นฐานของตนเอง  โดยมิได้มุ่งที่จะตอบสนองต่อการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและ
มุ่งตอบสนองต่อความประจักษ์ในตนเอง 

จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต  กรณีศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต  พบว่าส่วนประกอบทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  อยู่ในอันดับที่  1  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  สุทธิยา  จอง
สว่าง  (2540)  ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน  พบว่า  
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  หลักสูตร  ความสะดวกสนการเดินทาง  และความเหมาะสมด้านการเงิน  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้จากการศึกษาของ  เอกสิทธิ์  
สนามทอง  (2547)  ที่พบว่า  ปัจจัยการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ส าคัญที่สุด  
คือ  ภาพลักษณ์ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตามส่วนประสมทางการตลาดแล้วพบว่า  ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์  เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  เป็นปัจจัยการตัดสินใจเข้าศึกษาใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ส าคัญที่สุด  รองลงมาคือด้านคณาจารย์  นั่นคือ  การสร้าง
แรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ต้องมุ่งพัฒนาด้านการเรียนการสอน
และคณาจารย์ 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  คร้ังนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

ผลการศึกษาที่ปรากฏจากการศึกษาพบว่าความคาดหวังด้านรายได้ภายหลังส าเร็จ
การศึกษาส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในอันดับแรก  ดังนั้น
ควรส่งเสริมและปรับทัศนคติของนักศึกษาทันตแพทย์ให้มุ่งที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมมากกว่าเพื่อสนองความต้องการส่วนตัว  อาทิ  เร่ืองรายได้  ด้านความมั่นคงในอาชีพ  เป็น
ต้น  โดยการปรับแนวทางการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ให้นักศึกษาทันตแพทย์
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ได้เรียนรู้ที่จะเสียสละ  และมุ่งที่จะตอบสนองต่อการสร้างประโยชน์ต่อสังคม  และการบรรลุความ
คาดหวังของตน  มากกว่าที่จะมุ่งตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานในการด ารงชีวิตมนุษย์ 

ผลการศึกษาที่ปรากฏจากการศึกษา  พบว่า  ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่
มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในอันดับแรก  ดังนี้  

1.  ผู้บริหารหลักสูตรควรด าเนินการพัฒนาและให้ความส าคัญกับการพัฒนาส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ทั้งการพัฒนาและสร้างความโดดเด่นให้แก่หลักสูตร  การสรร
หาคณาจารย์ที่มีความรู้  ความสามารถ  มีความหลากหลาย  และมีชื่อเสียงในสาขาวิชาชีพ  รวมทั้ง
ผู้บริหารหลักสูตรยังต้องมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการภายในหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนด้วย 

2.  ผู้บริหารหลักสูตรต้องมุ่งพัฒนาสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานศึกษา
ทั้งความพร้อมและความทันสมัยของห้องปฏิบัติการ  ความเหมาะสมของอาคารเรียนและห้องเรียน
ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน  ย่อมจะท าให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการศึกษาใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

3.  ผู้บริหารหลักสูตรควรมุ่งบูรณาการส่วนประสมทางการตลาดทั้งส่วนประสมด้าน
ผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านสถานที่  และด้านการส่งเสริมการตลาด  ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขวางมากขึ้น  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ที่สามารถอ้างอิงกับ
นักศึกษาทันตแพทย์  ทั้งที่ศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน 

2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตร                      
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของนักศึกษาทันตแพทย์ที่ศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
 

1.  ศาสตรจารย์คลินิก  พลเรือตรีหญิงสุชาดา  วุฑฒกนก  
ต าแหน่ง  คณบดี 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
 

2.  ศาสตรจารย์  ละอองทอง  วัชราภัย 
ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
 

3.  รองศาสตรจารย์  ดร.ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล  
ต าแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ปัจจัยการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

กรณีศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสติ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัด

การศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ของมหาวิทยาลัยรังสิต  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการหลักสูตรต่อไป 

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  4  ส่วน  ดังน้ี 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  2  ข้อมูลทางด้านความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ส่วนที่  3  ข้อมูลทางด้านการรับรู้ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ส่วนที่  4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  เกี่ยวกับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีในการตอบแบบสอบถาม  
ค าตอบของท่าน  ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับและใช้ส าหรับเป็นข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยในลักษณะ
ภาพรวม  ดังนั้นค าตอบของท่านจะไม่มีผลเสียหายต่อท่านแต่ประการใด 

ในโอกาสนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูง  ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในโอกาสนี้ 

 
 

 
                                                                                         (นายวัชรินทร์  จงกลสถิต) 
                                                                                              นักศึกษาปริญญาโท 
                                                                                          สาขาการจัดการการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ส่วนที่  1  ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
 

1.  เพศ                              ชาย                        หญิง 
2.  อายุ ................................... ปี 
3.  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 
     โรงเรียน ..................................................................................................................... 
      จังหวัด ...................................................................................................................... 
4.  คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ........................................................ 
5.  ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ........................................ 
6.  สถานภาพทางครอบครัว 

  บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 
  บิดามารดาแยกทางกัน 
       อาศัยอยู่กับบิดา 
       อาศัยอยู่กับมารดา 
       อาศัยอยู่กับญาติ  ระบุ ............................ 
  บิดาถึงแก่กรรม 
  มารดาถึงแก่กรรม 
  บิดาและมารดาถึงแก่กรรม 

7.  อาชีพของบิดา 
  รับราชการ      พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานบริษัท      ธุรกิจส่วนตัว 
  อาชีพอ่ืนๆ  ระบุ ...............................   ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

8.  อาชีพของมารดา 
  รับราชการ      พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานบริษัท      ธุรกิจส่วนตัว 
  อาชีพอ่ืนๆ  ระบุ ................................   ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

9.  ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาได้มาจาแหล่งใด  เช่น  ค่าหน่วยกิต  ค่าเคร่ืองมือ  ค่าต าราเรียน  เป็นต้น  
(ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
  บิดาและมารดา    บิดา    มารดา            ญาติ 
  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา   ทุนการศึกษา   อ่ืนๆ ระบุ ........... 
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10.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ท่านใช้ในชีวิตประจ าวันได้มาจากแหล่งใด  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
  บิดาและมารดา    บิดา    มารดา            ญาติ 
  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา   ทุนการศึกษา   อ่ืนๆ ระบุ ........... 

 
11.  ขณะศึกษาท่านพักอาศัยอยู่กับใคร 

  บิดาหรือมารดา 
  พักบ้านญาติ  เสียค่าใช้จ่ายโดยประมาณเดือนละ ....................... บาท  
  บ้านเช่าหรือหอพัก เสียค่าใช้จ่ายโดยประมาณเดือนละ ....................... บาท 
  อ่ืนๆ ........................ เสียค่าใช้จ่ายโดยประมาณเดือนละ ....................... บาท  
 

ส่วนที่  2  ข้อมูลทางด้านความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพันตแพทยศาสตรบัณฑิตท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ค าชี้แจง  ความคาดหวังภายหลังส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมีผลต่อการ
ตัดสินใจในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์มากน้อยเพียงใด 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตร 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าแน่นอน      

2.  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีรายได้ที่สูงกว่า
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอ่ืน 

     

3.เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วได้รับการยกย่องจาก
สังคม 

     

4.เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถบรรลุตาม
ความคาดหวังของตนเองได้ 

     

5.  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วอสามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมได้ 

     

6.เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วได้ท างานที่ท้าทาย      
7.  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วได้ท างานที่ไม่
ล าบาก 
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ส่วนที่  3  ข้อมูลทางด้านการรับรู้ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
ค าชี้แจง  ปัจจัยต่อไปนี้มีผลต่อการตัดสินใจใช้เลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของ
ท่านมากน้อยเพียงใด 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกศึกษาในหลักสูตร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ 
1.1  ด้านหลักสูตร 
1.1.1  เป็นหลักสูตรที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับ      
1.1.2  เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์      
1.1.3  เป็นหลักสูตรสองภาษา      
1.2  ด้านคณาจารย์ 
1.2.1  คณาจารย์มีชื่อเสียงในวงการทันต
แพทยศาสตร์ 

     

1.2.2  คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย      
1.2.3  จ านวนคณาจารย์มีเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา 

     

1.2.4  คณาจารย์มีความเป็นกันเอง  อัธยาศัยดี      
1.2.5  คณาจารย์มีความพร้อมด้านคุณวุฒิ      
1.3  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.3.1  สื่อในการเรียนการสอนมีความทันสมัย      
1.3.2  มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่
เหมาะสม 

     

1.4  ด้านการบริหารจัดการ 
1.4.1  มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่
เหมาะสม 

     

1.4.2  มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง      
1.4.3  มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐาน
จาก  สมศ. 
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2.  ส่วนประสมด้านราคา 
2.1  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ค่าหน่วยกิตเหมาสม)      
2.2  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น  ค่า
เคร่ืองมือ  เหมาะสม 

     

3.  ส่วนประสมด้านสถานท่ี 

3.1  มีความสะดวกในการเดินทางมาศึกษา      
3.2  อาคารเรียนและห้องเรียนมีความเหมาะสม      
3.3  ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัย      
3.4    มีสถานที่ค้นคว้าหาความรู้  เช่น  ห้องสมุด  
อินเตอร์เน็ต  เพียงพอ 

     

3.5  มีการบริการแหล่งข้อมูลที่มีความสะดวก
และรวดเร็ว 

     

3.6  สถานที่จอดรถมีเพียงพอต่อความต้องการ      
4.ส่วนประสมด้านการส่งเสริมการตลาด 
4.1  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
เช่น  กิจกรรม  Open  house  แผ่นพับ  สื่อ
โทรทัศน์  เป็นต้น 

     

4.2  มีการให้ทุนการศึกษา      
4.3  ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งช าระได้      
4.4  สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษาได้      
4.5  มีการแนะแนวการศึกษา      
 

ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  เกี่ยวกับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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