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ตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพ่ือ 1) ศกึษาปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของ
สถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ 2) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนักบั
เหตผุลในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ทัง้นี ้ทําการศกึษาปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปรัชญา ปณิธาน 
และอตัลกัษณ์ของสถาบนั 2) ด้านการพฒันาหลกัสตูร 3) ด้านการพฒันาคณาจารย์ 4) ด้านรูปแบบ
การเรียนการสอน 5) ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั 6) ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของ
ผู้ สําเร็จการศกึษา 7) ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูขา่วสาร 8) ด้านการวิจยั  9) ด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สงัคม และ 10) ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเข้า
ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วยเหตผุล 5 เหตผุล 
ได้แก่ 1) ต้องการพฒันาตนเอง  2) ต้องการพฒันาสถานภาพทางสงัคม  3) ต้องการพฒันาอาชีพ และ 
4) ต้องการสร้างเครือข่าย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชากร คือ นกัศึกษาระดบั
ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาท่ี 2/ 2555  ทัง้
ภาคปกติและภาคพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) จํานวน 375 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การคํานวณคา่ทางสถิติการแจกแจงความถ่ีและแปลง
เป็นคา่ร้อยละ (Percentage) การหาคา่เฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คา่สถิติไคสแควร์ (Chi-square) 
คา่สถิติ t (t-test Analysis) ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และวิเคราะห์
เชิงพรรณนา 

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีเหตผุลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ เพราะ
ต้องการพฒันาตวัเองมากท่ีสดุ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 74.70 รองลงมา ตดัสินใจศกึษาต่อเพราะ



 (3) 

ต้องการพัฒนาอาชีพ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.00 และตดัสินใจศึกษาต่อเพ่ือต้องการพัฒนา
สถานภาพทางสงัคม คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.70 ตดัสินใจศึกษาต่อเพ่ือสร้างเครือข่าย คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 2.40 และ ตดัสนิใจศกึษาตอ่ด้วยเหตผุลอ่ืน ๆ คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 0.30 และเม่ือ
ศกึษาถึงปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าด้านการ
พฒันาคณาจารย์ ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั และด้านการพฒันาคณุลกัษณะของ
ผู้ สําเร็จการศกึษามีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
ส่วนด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั ด้านการพฒันาหลกัสตูร  ด้านรูปแบบการ
เรียนการสอน ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร ด้านการวิจยั ด้านการบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม และด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

นอกจากนัน้ เม่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพ
ของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท จําแนกตามเหตผุล
ท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่พบว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ทัง้ท่ีมีเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้า
ศกึษาตอ่เพ่ือการพฒันาตนเอง เพ่ือการพฒันาสถานภาพทางสงัคม เพ่ือการพฒันาอาชีพ และเพ่ือ
การสร้างเครือข่าย มีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั ด้านการพฒันา
คณาจารย์มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ สว่นด้านการ
พฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษาและด้านการวิจยัเป็นลําดบัถดัไปท่ีมีความคดิเห็นวา่มีผล
ตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท 

ทัง้นี  ้ผลการศึกษาทําให้นําไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตลอดจนนําผลการศกึษาไปใช้ตอ่ยอดการสร้างผลงานวิจยัหรือผลงาน
ทางวิชาการตอ่ไป 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
  

การศกึษาถือเป็นกลไกท่ีสําคญัในการพฒันาคนให้มีคณุภาพ ประเทศใดก็ตามถ้ามีคนท่ีมี
คณุภาพมากประเทศนัน้ย่อมพฒันาได้ก้าวไกลกว่าประเทศอ่ืนๆ ด้วยเหตุนีก้ารพฒันาคุณภาพ
การศกึษาจึงเป็นรากฐานท่ีสําคญัในการพฒันาประเทศ (กญันิกา พราหมณ์พิทกัษ์, 2542: 1) ซึง่
ในช่วงท่ีผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้มีการต่ืนตัวเก่ียวกับการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมท่ี
ทําให้เกิดการแข่งขันกันมากขึน้ คุณภาพของสถาบันการศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศมี
แนวโน้มท่ีจะมีความแตกต่างกนัมากขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลเสียแก่สงัคมโดยรวมของประเทศในระยะ
ยาว และยงัมีความท้าทายของโลกาภิวตัน์ต่อการอุดมศึกษาทัง้ในประเด็นการบริการการศึกษา
ข้ามพรหมแดนและการเคล่ือนย้ายนกัศกึษาและบณัฑิต อนัเป็นผลมาจากการรวมตวัของประเทศ
ในภมูิภาคอาเซียน ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างความมัน่ใจแก่สงัคม
ว่าสามารถพฒันาองค์ความรู้และผลิตบณัฑิตให้ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศให้
มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการผลิต
จริงทัง้อุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดบัท้องถ่ินและ
ชมุชน ตลอดจนให้ข้อมลูสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย ทัง้นกัศกึษา ผู้ จ้างงาน ผู้ปกครอง 
รัฐบาล และประชาชนทัว่ไป  เพ่ือให้สามารถบรรลภุารกิจหลกัท่ีต้องปฏิบตัิ 4 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการดําเนินการตาม
ภารกิจดงักลา่วมีความสําคญัอย่างยิ่งตอ่การพฒันาประเทศทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว จึงนบัว่า
เป็นความท้าทายของสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ในการพฒันาสถาบนัให้มีคณุภาพและมาตรฐาน
ตอบสนองตอ่การพฒันาประเทศ 

พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ 
กําหนดจดุมุง่หมายและหลกัการของการจดัการศกึษาท่ีมุ่งเน้นคณุภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบ
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การประกันคณุภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคณุภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการ
ผดงุรักษาคณุภาพและมาตรฐานของ สถาบนัอดุมศกึษา ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาจึงจําเป็นต้อง
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตวับ่งชีใ้นทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน ทราบ
สถานภาพของตนเองอนันําไปสูก่ารกําหนดแนวทางในการพฒันาคณุภาพไปสูเ่ป้าหมาย (Target) 
และเป้าประสงค์ (Goals) ท่ีตัง้ไว้ตามจดุเน้นของตนเองและเป็นสากล ทราบจดุแข็งและจดุท่ีควร
ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพฒันาการดําเนินงาน ทําให้มีข้อมลูพืน้ฐานท่ีจําเป็น
สําหรับการสนบัสนุนการจดัการอดุมศกึษาในแนวทางท่ีเหมาะสมและสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศกึษาท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหนึ่งท่ีให้ความสําคญัใน
เร่ืองของการประกนัคณุภาพการศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีภาวะผู้ นํา 
พฒันาองค์ความรู้ งานวิจยั และให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ทัง้นี ้เพ่ือให้การดําเนินงานงานประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิ
ประกันคณุภาพการศึกษา และส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบ
ประกนัคณุภาพภายในของสถาบนั และเพ่ือให้สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์มีแนวทางในการ
ดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ได้มีการกําหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัและประกาศให้คณะ/สํานัก ได้ทราบและดําเนินการ
ในทางปฏิบตัิร่วมกนั ผลการประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 พบว่า ผลการประเมินของสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 4.91 คะแนน ซึง่สงูสดุเป็นอนัดบัหนึ่ง และผลประเมินของสํานกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) รอบสาม ระดบัสถาบนั 4.67 คะแนน อยูใ่นระดบั “ดีมาก” และ
ทกุคณะอยู่ในระดบั “ดีมาก” เช่นกนั ปัจจบุนันบัได้ว่าเป็นมหาวิทยาลยัเพียงแห่งเดียวท่ีทกุคณะมี
ผลการประเมินในระดบั “ดีมาก” 

ในการจดัการศกึษาระดบัอดุมศึกษา ผู้ เรียนมีโอกาสตดัสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลยั
ตา่งๆ ทัง้สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและสถาบนัอดุมศกึษาของเอกชน ซึง่ปัจจยัท่ีจะทําให้ผู้ เรียนมา
เข้าศึกษาต่อมีหลายปัจจยัด้วยกัน ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีความสนใจศึกษาปัจจัยด้านการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดบัปริญญาโท 
สถาบนับณัฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ และศึกษาว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบนัมี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์หรือไม ่ทัง้นี ้เพ่ือนําผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพ
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ของสถาบนัและระบบการรับสมคัรนกัศกึษาของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพ่ือยกระดบั
ให้เป็นสถาบนัการศึกษาของประเทศท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัและมีความพร้อมท่ีจะพฒันาสู่
มาตรฐานระดบัสากล รวมถึงเพ่ือการพฒันาให้บุคลากรของประเทศมีศกัยภาพเพียงพอในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สมกับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวใน
ประเทศไทยท่ีทําการสอนเฉพาะระดบับณัฑิตศกึษา ตลอดจนสามารถนําผลการวิจยัไปใช้ตอ่ยอด 
การสร้างผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการตอ่ไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้า

ศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
1.2.2 เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนักบัเหตผุล

ในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
  
1.3  คาํถามการวจิัย 

 
1.3.1 ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัด้านใดบ้างท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้า

ศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
1.3.2 ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนักบัเหตผุลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ

ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่ 
 
1.4  ขอบเขตการวจิัย 
  

1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา ศกึษาปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร นักศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาท่ี 2/2555 ทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษ (กรุงเทพมหานคร/ 
ภมูิภาค) 

1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั 6 เดือน (มีนาคม 2556– 
สงิหาคม 2556) 
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิัย 
 
1.5.1 ทําให้ทราบถึงปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเข้า

ศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
1.5.2 นําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถาบนัของสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
1.5.3 นําผลการวิจยัไปใช้ตอ่ยอดการสร้างผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการตอ่ไป 
 



 
บทที่ 2 

 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยเร่ืองปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเข้า
ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผู้วิจยัได้รวบรวม
แนวคดิ ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ประกอบด้วย 

 

2.1  แนวคดิเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดบัอุดมศกึษา 
 

2.1.1  ความจาํเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดบั 
         อุดมศึกษา 
ภารกิจหลกัท่ีสถาบนัอดุมศกึษาจะต้องปฏิบตัิมี 4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การ

วิจยัการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม และการทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม การดําเนินการ
ตามภารกิจทัง้ 4 ประการดงักลา่ว มีความสําคญัอย่างย่ิงตอ่การพฒันาประเทศทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว ปัจจุบนัมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําให้การประกันคุณภาพ
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเป็นสิง่จําเป็นท่ีจะต้องเร่งดําเนินการ ปัจจยัดงักลา่วคือ  

1)  คณุภาพของสถาบนัอดุมศกึษาและบณัฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มท่ีจะ
มีความแตกตา่งกนัมากขึน้ ซึง่จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สงัคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  

2)  ความท้าทายของโลกาภิวตัน์ต่อการอดุมศกึษา ทัง้ในประเด็นการบริการ
การศกึษาข้ามพรมแดน และการเคล่ือนย้ายนกัศกึษาและบณัฑิต อนัเป็นผลจากการรวมตวั
ของประเทศในภมิูภาคอาเซียน ซึง่ทัง้สองประเดน็ต้องการการรับประกนัของคณุภาพการศกึษา 

3)  สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า
สามารถพฒันาองค์ความรู้และผลิตบณัฑิต ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศให้
มากขึน้ ไมว่่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการ
ผลิตจริงทัง้อตุสาหกรรมและบริการ การพฒันาอาชีพ คณุภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดบัท้องถ่ิน
และชมุชน 
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4)  สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องให้ข้อมลูสาธารณะ (Public Information) ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ทัง้นกัศกึษา ผู้ จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ไป 

5)  สงัคมต้องการระบบอดุมศกึษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วม 
(Participation) มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้
(Accountability) ตามหลกัธรรมาภิบาล 

6)  พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 กําหนดให้สถานศกึษาทกุแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายใน รวมถึงให้มี
สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษาทําหน้าท่ีประเมินคณุภาพภายนอก 
โดยการประเมินผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

7)  คณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอดุมศกึษา เม่ือ
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือเป็นกลไกกํากบัมาตรฐานระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา และระดบัหน่วยงาน โดยทกุหน่วยงานระดบัอดุมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการ
ดําเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา 

8)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐาน
สถาบนัอดุมศกึษา เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเป็นกลไกสง่เสริมและกํากบัให้
สถาบนัอดุมศกึษาจดัการศกึษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุม่ สถาบนัอดุมศกึษา 4 กลุม่ 

9)  กระทรวงศกึษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน
คณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาเป็นไปตามมาตรฐาน
การอดุมศกึษาและเพ่ือการประกนัคณุภาพของบณัฑิตในแตล่ะระดบัคณุวฒิุและสาขาวิชา 

ด้วยความจําเป็นดงักล่าว สถาบนัอดุมศึกษาร่วมกับต้นสงักดัจึงจําเป็นต้องพฒันา
ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1)  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบนัอดุมศกึษาในภาพรวม ตามระบบคณุภาพและกลไกท่ีสถาบนั
นัน้ๆ กําหนดขึน้ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีใ้นทกุองค์ประกอบ
คณุภาพวา่เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2)  เพ่ือให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอดุมศึกษา
ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ท่ีตัง้ไว้ตามจดุเน้นของตนเองและเป็นสากล 
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3)  เพ่ือให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอดุมศึกษา
ทราบจดุแข็ง จดุท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพฒันาการดําเนินงานเพ่ือ
เสริมจดุแขง็ และพฒันาจดุท่ีควรปรับปรุงของสถาบนัอยา่งตอ่เน่ือง 

4)  เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทําให้มั่นใจว่า
สถาบนัอดุมศกึษาสามารถสร้างผลผลติทางการศกึษาท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

5)  เพ่ือให้หน่วยงานต้นสงักดัของสถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
มีข้อมูลพืน้ฐานท่ีจําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ี
เหมาะสม 

 
2.1.2  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้กําหนดแนวทางการ

พฒันาและแก้ปัญหาอดุมศกึษาท่ีไร้ทิศทาง ซํา้ซ้อน ขาดคณุภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้
กลไกการประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาเป็นกลไกหลกัในการดําเนินการกลา่วคือ ให้มี
การสร้างกลไกการประเมินคณุภาพสถาบนัอดุมศกึษาตามพนัธกิจของสถาบนัในแต่ละกลุม่ ซึง่มี
พืน้ท่ีบริการและจดุเน้นระดบัการศกึษาท่ีตา่งกนั รวมทัง้มีพนัธกิจและบทบาทในการพฒันาสงัคม
และเศรษฐกิจของประเทศตา่งกนัตามความหลากหลาย ทัง้การพฒันาฐานราก สงัคม เศรษฐกิจ
รวมถึงการกระจายอํานาจในระดบัท้องถ่ิน การขบัเคล่ือนภาคการผลิตในชนบท ท้องถ่ินและ
ระดบัประเทศจนถึงการแข่งขนัในโลกาภิวตัน์ ซึง่ระบบอดุมศกึษาแตล่ะกลุม่เหลา่นี ้จะนําไปสูก่าร
เปล่ียนแปลงอดุมศึกษา และส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนยัสําคญั อาทิ 
สามารถสร้างความเป็นเลศิได้ตามพนัธกิจของตวัเอง สามารถตอบสนองตอ่ยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศดีขึน้ สง่ผลเชิงบวกตอ่การผลิต พฒันาและการทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวน
ของบณัฑิตในสาขาท่ีเป็นความต้องการของสงัคม ลดการว่างงาน โดยท่ีสถาบนัอดุมศกึษาในกลุม่
เหลา่นีมี้กลไกร่วมกนัในการประกนัคณุภาพ เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถตอ่ยอด ถ่ายโอนแลกเปล่ียน
กันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ
(Accreditation) ท่ีนกัศึกษาและสาธารณะให้ความเช่ือถือ เป็นฐานและเง่ือนไขในการจดัสรร
งบประมาณของรัฐ และการสนบัสนนุจากภาคเอกชน รวมทัง้การโอนย้ายหน่วยกิต จากกรอบแผน
อดุมศกึษาระยะยาว 15 ปีดงักลา่ว กระทรวงศกึษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง 
มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา ในปี 2551 กําหนดประเภทหรือกลุม่สถาบนัอดุมศกึษาเป็น 4 กลุม่ คือ 

กลุม่ ก วิทยาลยัชมุชน หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบัต่ํากว่า
ปริญญาตรี จดัฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถ่ิน เพ่ือเตรียมกําลงัคนท่ีมีความรู้เข้าสู่
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ภาคการผลิตจริงในชมุชน สถาบนัสนบัสนนุรองรับการเปล่ียนอาชีพพืน้ฐาน เช่น แรงงานท่ีออก
จากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอนัจะนําไปสู่
ความเข้มแข็งของชมุชนและการพฒันาท่ียัง่ยืน 

กลุม่ ข สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิต
บณัฑิตระดบัปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นหลกัในการขบัเคลื่อนการ
พฒันาและการเปลี่ยนแปลงในระดบัภมูิภาค สถาบนัมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั
หน่วยงาน ธุรกิจ และบคุคลในภมูิภาค เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบนัอาจมีการจดัการเรียนการ
สอนในระดบับณัฑิตศกึษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุม่ ค สถาบนัเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้น การผลิตบณัฑิตเฉพาะ
ทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทัง้สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สงัคมศาสตร์หรือมนษุยศาสตร์ รวมทัง้สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบนัอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์
หรือการวิจยั หรือเน้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพระดบัสงู หรือเน้นทัง้สองด้าน รวมทัง้สถาบนัอาจมีบทบาทในการพฒันาภาคการ
ผลติจริงทัง้อตุสาหกรรมและบริการ สถาบนัในกลุม่นีอ้าจจําแนกได้เป็น 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ี 1 
เป็นสถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑิตศกึษา และลกัษณะท่ี 2 เป็นสถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขัน้สงูและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษาโดยเฉพาะระดบั
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบั
ปริญญาเอก และเน้นการทําวิทยานิพนธ์และการวิจยัรวมถึงการวิจยัหลงัปริญญาเอก สถาบนัเน้น
การผลิตบณัฑิตท่ีเป็นผู้ นําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
อดุมศกึษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดบัสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทาง
วิชาการ 

ดงันัน้ การประกนัคณุภาพการศกึษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคณุภาพให้สอดรับกบัการแบง่กลุ่ม
สถาบนัอดุมศกึษา 4 กลุม่ดงักลา่ว 

 
2.1.3  การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศกึษา 
พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน

หมวด 5 ท่ีว่าด้วยการบริหารและการจดัการศกึษา มาตรา 34 ได้กําหนดให้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของชาติ โดย
คํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบนัอดุมศกึษา คณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอดุมศกึษา และระดบัหน่วยงาน เพ่ือนําไปสูก่ารกําหนดนโยบายการพฒันาการ
อดุมศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาตอ่ไป มาตรฐานการอดุมศกึษาท่ีจดัทําขึน้ฉบบันีไ้ด้ใช้มาตรฐาน
การศกึษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพฒันา โดยมีสาระสําคญัท่ีครอบคลมุ
เป้าหมายและหลกัการของการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของไทยและเป็นมาตรฐานท่ีคํานึงถึง
ความหลากหลายของกลุม่หรือประเภทของสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือให้ทกุสถาบนัสามารถนําไปใช้
กําหนดพนัธกิจและมาตรฐานของการปฏิบตัิงานได้ มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตาม
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ ลงวนัท่ี 7 สงิหาคม พ.ศ. 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจดัการการอดุมศกึษา และมาตรฐานด้าน
การสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทัง้ 3 ด้านนีอ้ยู่ใน
มาตรฐานการศกึษาของชาติท่ีประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกนั คือ มาตรฐานท่ี 1 
คณุลกัษณะของคนไทยท่ีพงึประสงค์ทัง้ในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดั
การศกึษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสงัคมแหง่ การเรียนรู้สงัคมแห่งความรู้ แตล่ะมาตรฐานยอ่ย
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสมัพนัธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ เพ่ือให้การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาบรรลตุามจดุมุ่งหมายและ
หลกัการของการจดัการศกึษาของชาต ิ

นอกเหนือจากมาตรฐานการอดุมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการ
อดุมศกึษาได้จดัทํามาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือ
นําไปสูก่ารพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาตามกลุม่สถาบนัท่ีมีปรัชญา วตัถปุระสงค์ และพนัธกิจในการ
จดัตัง้ท่ีแตกตา่งกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลกั 2 ด้าน คือ 
มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศกึษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศกึษา และกําหนดกลุม่สถาบนัอดุมศกึษาเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ก 
วิทยาลยัชมุชน กลุม่ ข สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี กลุม่ ค สถาบนัเฉพาะทาง และกลุม่ ง 
สถาบนัท่ีเน้น การวิจยัขัน้สงูและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก 
นอกจากนัน้ ยงัได้จดัทํากรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอดุมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคณุภาพบณัฑิตในแต่ละระดบัคณุวฒุิและ
สาขาวิชา โดยกําหนดให้คุณภาพของบณัฑิตทุกระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคณุธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ และด้านทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการการอดุมศกึษายงัได้กําหนด
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เกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา หลกัเกณฑ์การขอเปิดและ
ดําเนินการหลกัสตูรระดบัปริญญาในระบบการศกึษาทางไกล หลกัเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา 
หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการพิจารณาประเมินคณุภาพการจดัการศกึษานอกสถานท่ีตัง้
ของสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือสง่เสริมให้สถาบนัอดุมศกึษาได้พฒันาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้
การพฒันาคณุภาพและยกระดบัมาตรฐานในการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาให้มีความทดัเทียม
กนัและพฒันาสูส่ากล ซึง่ทําให้สถาบนัอดุมศกึษาสามารถจดัการศกึษาได้อย่างยืดหยุ่น คลอ่งตวั 
และตอ่เน่ืองในทกุระดบัการศกึษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคณุภาพการจดัการศกึษา
ในระดบัอดุมศกึษา เพ่ือให้การจดัการศกึษาทุกระดบัและทกุประเภทมีคณุภาพและได้มาตรฐาน
ตามท่ีกําหนดทัง้มาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนั 
อดุมศกึษา และสมัพนัธ์กบัมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาอ่ืนๆ รวมถึง
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิจงึจําเป็นต้องมีระบบประกนัคณุภาพท่ีพฒันาขึน้
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา 
พ.ศ. 2553  

 
2.1.4  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ก่อนมีประกาศพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลยัได้

ตระหนักดีถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทําประกาศทบวง 
มหาวิทยาลยั เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบตัิในการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบั อดุมศกึษามา
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนั อดุมศกึษาตาม
หลกัการสําคญั 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระ
ในการดําเนินการของสถาบนั (Institutional Autonomy) และความพร้อมของสถาบนัท่ีจะรับการ
ตรวจสอบคณุภาพจากภายนอกตามหลกัการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) 

ตอ่มาพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสงักัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบกบัพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ กําหนดให้สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา มีหน้าท่ีพิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการอดุมศกึษาท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิและแผนการศกึษาแห่งชาต ิสนบัสนนุทรัพยากร ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดบัปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ี
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เก่ียวข้อง สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาจึงมีหน้าท่ีร่วมกบัสถานศึกษาในการจดัให้มี
ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1.4.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา
หลงัจากท่ีพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบงัคบัใช้ สํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสงักดัท่ีทําหน้าท่ีกํากับดแูล
สถาบนัอดุมศกึษา ได้เสนอระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้
สอดคล้องกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชมุเม่ือ
วนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2543 ได้มีมติเห็นชอบกบัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของสํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม) ซึ่งต่อมาได้จดัทําเป็นประกาศทบวง 
มหาวิทยาลยั เร่ือง ระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา 
พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัิ สาระสําคญัของประกาศฉบบันีร้ะบุให้ทบวงมหาวิทยาลยั
สนับสนุนและส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาจดัทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ให้มีการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษาจากภายใน หรือ
โดยหน่วยงานต้นสงักดัท่ีมีหน้าท่ีกํากบัดแูลสถาบนัการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการ
ประเมินคณุภาพจากภายนอก รวมถึงสนบัสนุนให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคณุภาพ
ภายในระดบัอุดมศึกษาขึน้ในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย 
หลกัเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบนัอดุมศกึษา หลงัจากดําเนินการ
ตามประกาศฉบบัปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจึงได้จดัทํา
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคญั
เก่ียวกบัระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของกฎกระทรวงฉบบันีย้งัคงไว้ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลยัฯ พ.ศ. 2545 ซึง่สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ถือปฏิบตัิ
มาอย่างตอ่เน่ือง ตอ่มาในปี 2553 กระทรวงศกึษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 แทนฉบบัเดิม โดยรวมการประกนัคณุภาพ
ภายในและภายนอกของการศกึษาทกุระดบัไว้ในฉบบัเดียวกนั มีคณะกรรมการประกนัคณุภาพ
ภายในระดบัอดุมศกึษาทําหน้าท่ีหลกั 2 ประการคือ (1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนด
หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม 
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สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอดุมศกึษา และ (2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการศกึษา
แก่สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ ยงัมีการปรับเปล่ียนให้ระบบการประกนัคณุภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคณุภาพ การตดิตามตรวจสอบคณุภาพ และการพฒันาคณุภาพ และ
กําหนดให้หน่วยงานต้นสงักดัจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาอย่างน้อยหนึ่งครัง้
ในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทัง้เปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาตอ่สาธารณชน 

1)  หลกัเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน หลกัเกณฑ์การ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีระบใุนกฎกระทรวงให้พิจารณาจากประเดน็ตอ่ไปนี ้

(1)  ระบบการประกนัคณุภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดบัอดุมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด 

(2)  ผลการปฏิบตังิานของคณะวิชาและสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ตามระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีกําหนดไว้ 

(3)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษาตามตวับง่ชีค้ณุภาพการศกึษา 

2) วิธีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน วิธีการประกันคณุภาพ
การศกึษาภายในท่ีระบใุนกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบตั ิดงันี ้

(1)  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีหน่วยงาน
หรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการด้านการประกนัคณุภาพขึน้ โดยมีหน้าท่ีพฒันา 
บริหารและตดิตามการดําเนินการประกนัคณุภาพภายใน ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่การจดัการศกึษาจะเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(2)  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาพฒันาระบบการ
ประกนัคณุภาพภายใน เพ่ือใช้กํากบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาให้มี
ประสทิธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลกัการท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด 

(3)  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตาม
ระบบการประกนัคณุภาพภายใน โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบริหารการศกึษา 

(4)  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษาจดัให้มีระบบและ
กลไกควบคมุคณุภาพขององค์ประกอบตา่งๆ ท่ีใช้ในการผลิตบณัฑิต ดงันี ้(1) หลกัสตูรการศกึษา
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ในสาขาวิชาตา่งๆ (2) คณาจารย์และระบบการพฒันาคณาจารย์ (3) ส่ือการศกึษาและเทคนิคการ
สอน (4) ห้องสมดุและแหลง่การเรียนรู้อ่ืน (5) อปุกรณ์การศกึษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
และบริการการศกึษา (7) การวดัผลการศกึษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษา (8) 
องค์ประกอบอ่ืนตามท่ีแตล่ะสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาเห็นสมควรทัง้นี ้ ให้แตล่ะคณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ี
เห็นสมควร โดยให้สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง
ตอ่เน่ือง 

3)  การรายงานผลการประกันคณุภาพการศึกษา ระบบการประกัน
คุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะวิชาและสถานศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาต้องดําเนินการอย่างมีระบบและต่อเน่ืองสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาต้องจดัทํา
รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายในเสนอตอ่ สภาสถาบนั หน่วยงานต้น
สงักดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกบั
เจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 

4)  การติดตามตรวจสอบของต้นสงักัด ให้หน่วยงานต้นสงักัดของสถานศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษานัน้อย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทกุสามปี
และแจ้งผลให้สถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาทราบ รวมทัง้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
การศกึษาตอ่สาธารณชน 

2.1.4.2  แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
1)  ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
สถาบนัอดุมศกึษาอาจพฒันาระบบประกนัคณุภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้อง

กบัระดบัการพฒันาของสถาบนั โดยอาจเป็นระบบประกนัคณุภาพท่ีใช้กนัแพร่หลายในระดบัชาติ
หรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบนัพฒันาขึน้เอง แตไ่ม่ว่าจะเป็นระบบคณุภาพแบบใด
จะต้องมีกระบวนการทํางานท่ีเร่ิมต้นจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
ประเมิน และการปรับปรุงพฒันา ทัง้นี ้เพ่ือให้การดําเนินภารกิจของสถาบนับรรลเุป้าประสงค์และ
มีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกันก็เป็นหลกัประกันแก่สาธารณชนให้มัน่ใจว่าสถาบนั 
อดุมศกึษาสามารถสร้างผลผลติทางการศกึษาท่ีมีคณุภาพ 

2)  มาตรฐาน ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคณุภาพ 
มาตรฐานเป็นกรอบสําคญัในการดําเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษา คือ

มาตรฐานการอดุมศกึษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนัสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ ยงัต้องดําเนินการให้
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ได้ตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษากรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษามาตรฐาน
เพ่ือการประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบตัิราชการตามมิติด้านต่างๆ ของ
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลยัของรัฐ เป็นต้น 

ตวับ่งชี ้ เป็นข้อกําหนดของการประกันคณุภาพภายในท่ีพฒันาขึน้ใน
องค์ประกอบคณุภาพ 9 ด้านท่ีมีความครอบคลมุพนัธกิจหลกั 4 ประการของการอดุมศกึษาและ
พนัธกิจสนบัสนนุ ได้แก่ (1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์และแผนดําเนินการ (2) การผลิต
บณัฑิต (3) กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา (4) การวิจยั (5) การบริการทางวิชาการแก่สงัคม(6) การ
ทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม (7) การบริหารและการจดัการ (8) การเงินและงบประมาณ และ 
(9) ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ ซึง่ตวับง่ชีด้งักลา่วสามารถชีว้ดัคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์
ตามมาตรฐานการอดุมศกึษา มาตรฐานและหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบคณุภาพ
นัน้ๆ ได้ทัง้หมด ดงันัน้ ในบทท่ี 3 ของคู่มือฉบบันีจ้ึงได้พฒันาตวับ่งชีท่ี้สถาบนัอดุมศกึษา
จําเป็นต้องใช้ประเมินคณุภาพภายใน ทัง้ตวับ่งชีท่ี้ใช้ประเมินปัจจยันําเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิตหรือผลลพัธ์ นอกจากนี ้ ตวับง่ชีท่ี้ใช้ประเมินกระบวนการยงัได้นําเสนอตวัอย่างแนวทาง
ปฏิบตัเิพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วยในบทท่ี 4 เพ่ือประโยชน์ของสถาบนัอดุมศกึษาในการนํา
ตวับ่งชีด้งักล่าวไปใช้เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวดัของแต่ละตวับ่งชีซ้ึ่งพฒันาจากเกณฑ์และ
แนวปฏิบตัิท่ีเป็นมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ สมศ. ทัง้นี ้เพ่ือให้การประเมินคณุภาพการศกึษามีความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกนั 

3)  กลไกการประกนัคณุภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคณุภาพ ผู้ ท่ีมีความสําคญัส่งผลให้การ

ดําเนินงานประสบความสําเร็จและนําไปสู่การพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ืองคือ คณะกรรมการ
ระดบันโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบนัท่ีจะต้องให้ความสําคญัและกําหนดนโยบายการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีชดัเจนและเข้าใจร่วมกนัทกุระดบั โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
คณะกรรมการรับผิดชอบในการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพฒันาคณุภาพ
อย่างต่อเน่ือง หน้าท่ีสําคญัประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี ้ คือ การจดัระบบ
ประกนัคณุภาพพร้อมทัง้ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคณุภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสถาบนั ระบบ
ประกนัคณุภาพท่ีใช้ต้องสามารถเช่ือมโยงให้เกิดคณุภาพของการปฏิบตัิงาน ตัง้แต่ระดบับุคคล 
ระดบัภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดบัคณะวิชาไปจนถึงระดบัสถาบนั โดยอาจจําเป็นต้องจดัทําคูมื่อ
คณุภาพในแต่ละระดบัเพ่ือกํากบัการดําเนินงาน แต่ท่ีสําคญัคณะกรรมการหรือหน่วยงานนีต้้อง
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ประสานงานและผลกัดนัให้เกิดระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึง่สามารถใช้งาน
ร่วมกนัได้ในทกุระดบั 

4)  ระบบฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศ 
การวิเคราะห์และวดัผลดําเนินงานเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการประกนั

คุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริง ถกูต้องตรงกนัทุกระดบั
ตัง้แตร่ะดบับคุคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบนั ตลอดจนเป็นข้อมลูท่ีสามารถเรียกใช้ได้อย่าง
รวดเร็วดงันัน้ ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัสําคญัยิ่งท่ีจะสง่ผลตอ่ความสําเร็จ
ของการประกนัคณุภาพการศกึษา และส่งผลต่อคณุภาพในทกุขัน้ตอนการดําเนินงานตัง้แต่การ
วางแผน การปฏิบตังิานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพฒันา 

 
2.1.5  องค์ประกอบคุณภาพ ตวับ่งชี ้และเกณฑ์การประเมิน 

2.1.5.1  องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ 
หลกัการ 
สถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจดุเน้นท่ีอาจแตกตา่งกนั 

ดงันัน้ จึงเป็นหน้าท่ีท่ีสถาบนัจะกําหนดวิสยัทศัน์ แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการประจําปีให้
ชดัเจนและสอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจดุเน้นของสถาบนั ท่ีสนบัสนนุภารกิจ
ของสถาบนัอดุมศกึษาตามหลกัการอดุมศกึษา มาตรฐานการศกึษาของชาติ มาตรฐานการ
อดุมศกึษามาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกบักรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกในกระบวนการกําหนด
วิสยัทศัน์และแผนกลยทุธ์ สภาสถาบนัเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทกุกลุม่ในสถาบนั 
และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ท่ีกําหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทัง้อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นกัศกึษา ตลอดจนผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชมุชน ผู้ใช้บริการและสงัคม
โดยรวม 

ตวับง่ชี ้จํานวน 1 ตวับง่ชี ้คือ 
1)  กระบวนการพฒันาแผน 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้: สถาบนัอดุมศกึษามีพนัธกิจหลกั คือ การเรียนการ

สอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สงัคม และการทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม ในการ
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ดําเนินพนัธกิจหลกั สถาบนัอดุมศึกษาจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพฒันาและการ
ดําเนินงานของสถาบนัเพ่ือให้สถาบนัดําเนินการสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์หรือจดุเน้น มีคณุภาพ 
มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ดงันัน้ สถาบนัต้องกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
ตลอดจนมีการพฒันาแผนกลยทุธ์และแผนดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของ
สถาบนัในการพฒันาแผนกลยทุธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอตัลกัษณ์หรือจดุเน้นของสถาบนั
แล้ว จะต้องคํานึงถึงหลกัการอดุมศกึษา กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาวมาตรฐานการศกึษา
ของชาติ มาตรฐานการอดุมศกึษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ยทุธศาสตร์ด้านตา่งๆ ของชาติ 
รวมถึงทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลก ทัง้นี ้เพ่ือให้การดําเนินงานของสถาบนัเป็นไปอย่างมีคณุภาพ เป็น
ท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสงัคมในทิศทางท่ีถกูต้องเหมาะสม 

2.1.5.2  องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบณัฑิต 
หลกัการ 
พนัธกิจท่ีสําคญัท่ีสดุของสถาบนัอดุมศกึษา คือ การผลิตบณัฑิต หรือการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคณุลกัษณะตามหลกัสตูรท่ี
กําหนดการเรียนการสอนในยคุปัจจบุนัใช้หลกัการของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
สําคญั ดงันัน้ พนัธกิจดงักลา่วจงึเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการหลกัสตูรและการเรียนการสอน เร่ิม
ตัง้แตก่ารกําหนดปัจจยันําเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณ
และคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศยั
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน ดงันัน้ จึง
จําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคมุคณุภาพขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิต
บณัฑิต ได้แก่ (ก) หลกัสตูรการศกึษาในสาขาวิชาตา่งๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพฒันา
อาจารย์ (ค) ส่ือการศกึษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมดุและแหลง่การเรียนรู้อ่ืน (จ) อปุกรณ์
การศกึษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศกึษา (ช) การวดัผลการศกึษาและ
สมัฤทธิผลทางการเรียนของนกัศกึษา (ซ) องค์ประกอบอ่ืนตามท่ีแตล่ะสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
เห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา 
พ.ศ. 2553 กําหนด 

ตวับง่ชี ้จํานวน 8 ตวับง่ชี ้คือ 
ตวับง่ชีท่ี้ 1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
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คําอธิบายตวับง่ชี ้ : สถาบนัอดุมศกึษามีหน้าท่ีพฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั
ปรัชญาปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจและความพร้อมของสถาบนั ตลอดจนสอดคล้องกบัความ
ต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสงัคม มีการประเมินหลกัสูตรอย่างสม่ําเสมอตาม
หลกัเกณฑ์และตวับง่ชีข้องการประกนัคณุภาพหลกัสตูร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลกัสตูร
อยา่งมีประสทิธิภาพและมีการปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง 

เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : 
(1) มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตาม

แนวทางปฏิบตัท่ีิกําหนดโดยคณะกรรมการการอดุมศกึษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
(2) มีระบบและกลไกการปิดหลกัสตูรตามแนวทางปฏิบตัิท่ีกําหนดโดย

คณะกรรมการการอดุมศกึษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
(3) ทกุหลกัสตูรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร

ระดบัอดุมศกึษาและกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตวับง่ชีผ้ลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคณุวฒุิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกนัคณุภาพหลกัสตูร
และการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลกัสตูรใดยงัไมมี่ประกาศมาตรฐานคณุวฒุิสาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประเมินตามตวับ่งชีก้ลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลกัสตูรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลกัสตูรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย (หมายเหต ุ : สําหรับหลกัสตูรเก่าหรือ
หลกัสตูรปรับปรุงท่ียงัไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติก่อนปี
การศกึษา 2555 ให้ยดึตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2548) 

(4) มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้
ครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ 2และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจดัการศกึษา และมีการประเมินหลกัสตูรทกุ
หลกัสูตร อย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคมุกํากบัให้การ
ดําเนินงานตามตวับง่ชีใ้นข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตวั
บง่ชีท่ี้กําหนดในแตล่ะปี ทกุหลกัสตูร 

(5) มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้
ครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ 2และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจดัการศกึษา และมีการพฒันาหลกัสตูรทกุ
หลกัสตูร ตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลกัสตูรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ จะต้องควบคมุกํากบัให้การดําเนินงานตามตวับง่ชีใ้นข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมินครบ ทกุตวับง่ชีแ้ละทกุหลกัสตูรเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุม่  
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(6)  มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสตูรระหว่างสถาบนักบั
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพของหลกัสตูร มากกวา่ร้อยละ 30 ของจํานวนหลกัสตูร
วิชาชีพทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา (เฉพาะกลุม่ ค1 และ ค2) 

(7)  หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทกุระดบั
การศกึษา (เฉพาะกลุม่ ค1 และ ง) 

(8)  หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนกัศกึษาท่ีศกึษาอยู่ในหลกัสตูรมากกว่าร้อยละ 30 ของ
จํานวนนกัศกึษาทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา (เฉพาะกลุม่ ค1 และ ง)  

ตวับง่ชีท่ี้ 2  อาจารย์ประจําท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอก 
ชนิดของตวับง่ชี ้: ปัจจยันําเข้า 
คําอธิบายตวับง่ชี ้ : การศกึษาระดบัอดุมศกึษาถือเป็นการศกึษาระดบัสงูสดุท่ี

ต้องการบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและความลุ่มลกึทางวิชาการ เพ่ือปฏิบตัิพนัธกิจสําคญั
ของสถาบนัในการผลิตบณัฑิต ศึกษาวิจยัเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พฒันาองค์ความรู้ ดงันัน้ สถาบนัจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดบัคณุวฒุิทางการศกึษาในสดัส่วนท่ี
เหมาะสมกบัพนัธกิจหรือจดุเน้นของสถาบนั 

ตวับง่ชีท่ี้ 3  อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตวับง่ชี ้: ปัจจยันําเข้า 
คําอธิบายตวับง่ชี ้: สถาบนัอดุมศกึษาถือเป็นขมุปัญญาของประเทศ และมีความ

รับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบนัทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพฒันาองค์
ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้การแก้ไข
ปัญหาและพฒันาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบตัิงานดงักล่าว
ของอาจารย์ตามพนัธกิจของสถาบนั 

ตวับง่ชีท่ี้ 4  ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้: การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั จําเป็นต้องมี

การบริหารและพฒันาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทัง้ในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการ
เรียนรู้และการใช้ส่ือการสอนท่ีทนัสมยั รวมทัง้มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
เรียนรู้และข้อมลูจากความคดิเห็นของผู้ เรียน นอกจากนัน้ ยงัจําเป็นต้องมีบคุลากรสายสนบัสนนุท่ี
มีคณุภาพสอดคล้องกบัพนัธกิจและเป้าหมายของสถาบนั 
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ตวับง่ชีท่ี้ 5  ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตวับง่ชี ้: ปัจจยันําเข้า 
คําอธิบายตวับ่งชี ้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบนัอดุมศกึษาควร

จดับริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอือ้
ตอ่การเรียน เช่น ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา ห้องสมดุและแหลง่การเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการด้าน
งานทะเบียน การบริการนกัศกึษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนัน้ ยงัจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อม
และการบริการ ด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบนั 
หอพกันกัศกึษา ห้องเรียน สถานท่ีออกกําลงักาย บริการอนามยั การจดัจําหน่ายอาหาร เป็นต้น 

ตวับง่ชีท่ี้ 6  ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้ : กระบวนการจดัการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางท่ี

กําหนดในพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั มีการจดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมี
ส่วนร่วมจากบคุคล สถาบนั หรือชุมชนภายนอก มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีคํานึงถึงความ
แตกตา่งเฉพาะตวัของนกัศกึษา ซึง่เป็นเร่ืองท่ีสําคญัมากตอ่ความสนใจใฝ่รู้และตอ่ศกัยภาพในการ
แสวงหาความรู้ของนกัศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ค้นคว้าวิจยัโดยอิสระในรูป
โครงการวิจยัสว่นบคุคล การจดัให้มีชัว่โมงเรียนในภาคปฏิบตัิ ในห้องปฏิบตัิการ รวมทัง้มีการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอยา่งพอเพียง มีการจดัสมัมนา จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ จดัทําโครงการมี
การเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet) และมีห้องสมดุและระบบสืบค้นข้อมลู
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเพียงพอสําหรับการศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง 

ตวับ่งชีท่ี้ 7  ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของ
บณัฑิต 

ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้ : คณุลกัษณะของบณัฑิต หมายถึง คณุสมบตัิท่ีพงึประสงค์ซึง่

ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษาพงึมี ประกอบด้วย 2 สว่น คือ คณุลกัษณะของบณัฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลกัสูตร และคุณลกัษณะของบณัฑิตตามความ
ต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต คณุลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สว่นคณุลกัษณะบณัฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต อาจมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะ
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อาชีพหรือบริบทของผู้ ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติ หรือท่ีมีลกัษณะ
เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ เช่น การบริหารจดัการ การเป็นผู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทนั
วิทยาการ ความสามารถในการประยกุต์ความรู้กบัการปฏิบตัิงานจริง สําหรับผู้ สําเร็จการศกึษา
ระดบับณัฑิตศกึษา หรือผู้ สําเร็จการศกึษาในหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยั ควรมีคณุลกัษณะเพิ่มเติม
ด้านความเป็นนกัวิชาการ การเป็นผู้ นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิง
วิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน 

ตวับ่งชีท่ี้ 8  ระดบัความสําเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบั
นกัศกึษา 

ชนิดของตวับง่ชี ้: ผลผลติ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้: คณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาเป็นคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์

และเป็นปัจจยัสําคญัของคณุภาพบณัฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ
และกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ ชาติ รวมทัง้ความคาดหวงัของผู้ ใช้บณัฑิตและ
สงัคมดงันัน้ สถาบนัจึงควรมีการวดัระดบัความสําเร็จของการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมท่ีสถาบนั
จดัให้กบันกัศกึษา 

2.1.5.3  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา 
หลกัการ 
การดําเนินงานด้านกิจการนกัศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาสนบัสนุน

สง่เสริมเพ่ือให้นกัศกึษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุสมบตัิพร้อม นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนท่ี
จดัขึน้ตามหลกัสตูร กิจกรรมการพฒันานกัศกึษาแบง่ออกได้เป็นสองสว่น คือ (1) การจดับริการแก่
นกัศกึษาและศิษย์เก่าซึง่สถาบนัจดัขึน้ให้สอดคล้องกบัความต้องการ และเกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
นกัศกึษาและศิษย์เก่า และ (2) การจดักิจกรรมนกัศกึษาท่ีดําเนินการโดยองค์กรนกัศกึษาซึง่ได้รับ
การสนบัสนุนส่งเสริมจากสถาบนั ทัง้นี ้ เพ่ือให้นกัศึกษาได้พฒันาร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
สติปัญญา ตลอดจนคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทัง้ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตวับง่ชี ้จํานวน 2 ตวับง่ชี ้คือ 
ตวับง่ชีท่ี้ 1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูขา่วสาร 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้ : สถาบนัอดุมศกึษาควรจดับริการด้านตา่งๆ ให้นกัศกึษาและ

ศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอ่ไปนี ้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้
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คําปรึกษา ทัง้ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นกัศกึษาและศิษย์เก่า เช่น ทนุกู้ ยืมการศกึษา แหล่งทนุการศกึษาต่อ การบริการจดัหางาน 
แหล่งข้อมลูการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมลูข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบนัท่ี
จําเป็นแก่นกัศกึษาและศิษย์เก่า และ (3) การจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นกัศกึษาและศษิย์เก่าในรูปแบบตา่งๆ 

ตวับง่ชีท่ี้ 2  ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษา 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้ : สถาบนัอดุมศกึษาต้องสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมนกัศกึษา

ตา่งๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนกัศกึษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีดําเนินการ
ทัง้โดยสถาบนัและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพฒันา
สติปัญญาสงัคม อารมณ์ ร่างกาย และคณุธรรมจริยธรรมสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ี
พงึประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คณุธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทกัษะทางปัญญา (4) ทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ (5) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภา/
องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเตมิ ตลอดจนสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 

2.1.5.4  องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั 
หลกัการ 
สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยท่ีแตกต่างกันขึน้กับ

สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแตล่ะสถาบนั อย่างไรก็ตาม ทกุสถาบนัอดุมศกึษาจําเป็นต้อง
มีพนัธกิจนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของพนัธกิจสถาบนั ดงันัน้ จึงต้องมีระบบและกลไกควบคมุให้สามารถ
ดําเนินการในพนัธกิจด้านนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคณุภาพตามจดุเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบนั
เพ่ือให้ได้ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ การวิจยัจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชน์จําเป็นต้องมีสว่นประกอบท่ีสําคญั 3 ประการ คือ 1) สถาบนัต้องมีแผนการวิจยั มีระบบ
และกลไก ตลอดจนมีการสนบัสนนุทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มี
สว่นร่วมในการวิจยัอย่างเข้มแข็ง โดยบรูณาการงานวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน และพนัธกิจ
ด้านอ่ืนๆ ของสถาบนั และ 3) ผลงานวิจยัมีคณุภาพ มีประโยชน์ สนองยทุธศาสตร์ของชาติและมี
การเผยแพร่อยา่งกว้างขวาง 

ตวับง่ชี ้จํานวน 3 ตวับง่ชี ้คือ 
ตวับง่ชีท่ี้ 1  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
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คําอธิบายตวับง่ชี ้ : สถาบนัอดุมศกึษาต้องมีการบริหารจดัการงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคณุภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุน
ครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ ทัง้การสนบัสนนุด้านการจดัหาแหลง่
ทุนวิจยัและการจดัสรรทุนวิจยั การส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะแก่นกัวิจยัและทีมวิจยั การ
สนบัสนนุทรัพยากรท่ีจําเป็น ซึง่รวมถึงทรัพยากรบคุคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

ตวับง่ชีท่ี้ 2  ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้ : การบริหารจดัการความรู้จากผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

เพ่ือเผยแพร่ไปยงัคณาจารย์ นกัศกึษา วงการวิชาการ หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ชุมชนเป้าหมายท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญสําหรับทุก
สถาบนัอดุมศกึษาดงันัน้ สถาบนัต้องจดัระบบสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสมกบัผู้ ใช้
แตล่ะกลุม่ โดยสิง่ท่ีเผยแพร่ต้องมีคณุภาพเช่ือถือได้และรวดเร็วทนัเหตกุารณ์ 

ตวับ่งชีท่ี้ 3 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนกัวิจยั 

ชนิดของตวับง่ชี ้: ปัจจยันําเข้า 
คําอธิบายตวับง่ชี ้ : ปัจจยัสําคญัท่ีสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดการผลิตงานวิจยัหรือ

งานสร้างสรรค์ในสถาบนัอดุมศกึษา คือ เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ดงันัน้ สถาบนั 
อดุมศกึษาจงึต้องจดัสรรเงินจากภายในสถาบนัและท่ีได้รับจากภายนอกสถาบนัเพ่ือสนบัสนนุการ
ทําวิจยัหรืองานสร้างสรรค์อยา่งมีประสทิธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจดุเน้นของสถาบนั นอกจากนัน้
เงินทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสถาบนัได้รับจากแหลง่ทนุภายนอกยงัเป็นตวับง่ชีท่ี้สําคญั ท่ีแสดง
ถึงศกัยภาพด้านการวิจยัของสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัท่ีอยูใ่นกลุม่ท่ีเน้นการวิจยั 

2.1.5.5  องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
หลกัการ 
การบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 

สถาบนัพงึให้บริการทางวิชาการแก่ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตา่งๆ ตามความถนดั
และในด้านท่ีสถาบนัมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปลา่โดยไม่คิดคา่ใช้จ่ายหรือ
อาจคิดคา่ใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ 
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หน่วยงานสาธารณะ ชมุชน และสงัคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย 
เช่น การอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบนั เป็นแหลง่อ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา 
ให้การอบรม จดัประชมุหรือสมัมนาวิชาการ ทํางานวิจยัเพ่ือตอบคําถามตา่งๆ หรือเพ่ือชีแ้นะสงัคม 
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สงัคมแล้วสถาบนัยงัได้รับประโยชน์ใน
ด้านตา่งๆ คือ เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อนัจะนํามาสูก่ารพฒันาหลกัสตูร มี
การบรูณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั พฒันาตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครือขา่ยกบัหน่วยงานตา่งๆ ซึง่เป็นแหลง่งานของนกัศกึษาและเป็นการ
สร้างรายได้ของสถาบนัจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

ตวับง่ชี ้จํานวน 2 ตวับง่ชี ้คือ 
ตวับง่ชีท่ี้ 1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้: การบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นภารกิจหลกัอยา่งหนึง่ของ

สถาบนั อดุมศกึษา สถาบนัพงึกําหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็น
ระบบ และมีการจดั โครงสร้างสถาบนัเพ่ือเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนระบบดงักลา่ว การให้บริการ
ทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั และสามารถบรูณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม 

ตวับง่ชี ้2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลกัษณะห่วงโซ่

คณุภาพท่ีสนองความต้องการและเป็นท่ีพึง่ของชมุชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สงัคม
ได้อย่างมีคณุภาพตามศกัยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบนั พิจารณาได้จาก (1) 
ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกและ (3) ความรู้ท่ีเกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นัน้ทัง้ภายใน
และภายนอกสถาบนั 

2.1.5.6  องค์ประกอบท่ี 6 การทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม 
หลกัการ 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของ

สถาบนัอดุมศกึษา ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนีใ้ห้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคณุภาพ โดยอาจมีจดุเน้นเฉพาะท่ีแตกตา่งกนัตามปรัชญา และ
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ธรรมชาติของแตล่ะสถาบนั และมีการบรูณาการเข้ากบัพนัธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต 
รวมทัง้มีการจดักิจกรรมท่ีฟืน้ฟ ูอนรัุกษ์ สืบสาน พฒันา เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม สร้างสรรค์ 
สง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพฒันาองค์ความรู้ท่ีดีขึน้ 

ตวับง่ชี ้จํานวน 1 ตวับง่ชี ้คือ 
ระบบและกลไกการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้ : สถาบนัอดุมศกึษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และ

การบริหารจดัการงานทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมทัง้การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู สืบสาน เผยแพร่
วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของสถาบนัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
การบรูณาการ การทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 

2.1.5.7  องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
หลกัการ 
สถาบนัอดุมศกึษาต้องให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการ โดยมีสภามหาวิทยาลยั

ทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูลการทํางานของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพ สถาบนัอดุมศึกษาจะต้อง
บริหารจดัการด้านตา่งๆ ให้มีคณุภาพ เช่น ทรัพยากรบคุคล ระบบฐานข้อมลู การบริหารความ
เส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทัง้หมด ฯลฯ เพ่ือสมัฤทธิผลตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้ โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ตวับง่ชี ้จํานวน 4 ตวับง่ชี ้คือ 
ตวับง่ชีท่ี้ 1  ภาวะผู้ นําของสภาสถาบนัและผู้บริหารทกุระดบัของสถาบนั 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับ่งชี ้ : ปัจจยัสนบัสนนุท่ีสําคญัต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบนั 

อดุมศกึษา คือ สภาสถาบนัและผู้บริหารทกุระดบัของสถาบนันัน้ๆ หากสภาสถาบนัและผู้บริหารมี
วิสยัทศัน์ เป็นผู้ นําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอ่สงัคม รักความก้าวหน้าดแูลบคุลากรอย่างดี 
เปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตดัสินใจแก้ปัญหา และ
กํากับดแูลติดตามผลการดําเนินงานของสถาบนัไปในทิศทางท่ีถกูต้อง จะทําให้สถาบนัเจริญ
รุดหน้าอยา่งรวดเร็ว 

ตวับง่ชีท่ี้ 2  การพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัเรียนรู้ 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้: มาตรฐานการอดุมศกึษาข้อท่ี 3 กําหนดให้สถาบนัมีการสร้าง

และพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ ซึง่ต้องมีการจดัการความรู้เพ่ือมุ่งสูส่ถาบนั
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แห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยูใ่นสถาบนัซึง่กระจดักระจายอยูใ่นตวับคุคลหรือ
เอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทกุคนในสถาบนัสามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้
เป็นผู้ รู้ รวมทัง้ปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ อนัจะสง่ผลให้สถาบนัอดุมศกึษามีความสามารถ
ในเชิงแข่งขนัสงูสดุ กระบวนการในการบริหารจดัการความรู้ในสถาบนั ประกอบด้วย การระบุ
ความรู้ การคดัเลือก การรวบรวม การจดัเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมลู และการแลกเปล่ียนความรู้
ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบนั การ
กําหนดแนววิธีปฏิบตัิงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการความรู้ในสถาบนัให้ดียิ่งขึน้ 

ตวับง่ชีท่ี้ 3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสนิใจ 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้: สถาบนัควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตดัสินใจท่ีสอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดบัสถาบนั เพ่ือให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์
สามารถเช่ือมโยงกบัทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก เป็นระบบท่ีใช้งานได้ทัง้เพ่ือ
การบริหารการวางแผน และการตดัสินใจของผู้บริหารทกุระดบั เพ่ือการปฏิบตัิงานตามภารกิจทกุ
ด้านของบคุลากร เพ่ือการตดิตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุง
และพฒันาสถาบนั ทัง้นี ้ระบบดงักลา่วต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพงึ
พอใจของผู้ใช้ 

ตวับง่ชีท่ี้ 4  ระบบบริหารความเส่ียง 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้ : เพ่ือให้สถาบนัอดุมศกึษามีระบบบริหารความเส่ียง โดยการ

บริหารและควบคมุปัจจยั กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป็นมลูเหตขุองความเสียหาย 
(ทัง้ในรูปของตวัเงิน หรือไมใ่ช่ตวัเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบงัคบั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มคา่) เพ่ือให้ระดบัความเส่ียง และขนาด
ของความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอยู่ในระดบัท่ียอมรับและควบคมุได้ โดยคํานึงถึงการ
เรียนรู้วิธีการป้องกนัจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกนัหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทัง้การมีแผนสํารองตอ่ภาวะฉกุเฉิน เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบงาน
ตา่งๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างตอ่เน่ืองและทนัตอ่การเปล่ียนแปลงเพ่ือการ
บรรลเุป้าหมายของสถาบนัตามยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์เป็นสําคญั 

 



26 

2.1.5.8  องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
หลกัการ 
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งท่ีสําคญัอย่างหนึ่งของสถาบนัอดุมศึกษา ไม่ว่า

แหล่งเงินทนุของสถาบนัอดุมศกึษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐ) หรือเงินรายได้ของสถาบนั เช่น คา่หน่วยกิต คา่ธรรมเนียม คา่บํารุงการศกึษาตา่งๆ ของ
นกัศกึษา รายได้จากงานวิจยั บริการทางวิชาการ คา่เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบนัจะต้องมี
แผนการใช้เงินท่ีสะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ
งานประจําปีของสถาบนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําความเข้าใจกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น 
คา่ใช้จ่ายทัง้หมดต่อจํานวนนกัศกึษา ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนกัศกึษา ค่าใช้จ่ายท่ีสถาบนัใช้
สําหรับการผลิตบณัฑิตต่อหวั จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทัง้หมดของสถาบนัหลงัจากหกังบ 
(คา่ใช้จ่าย)ดําเนินการทัง้หมด งบประมาณในการพฒันาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบกิจ่าย ร้อย
ละของงบประมาณท่ีประหยดัได้หลงัจากท่ีปฏิบตัิตามภารกิจทกุอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านีจ้ะเป็น
การแสดงศกัยภาพเชิงการบริหารจดัการด้านการเงินของสถาบนัท่ีเน้นถึงความโปร่งใส ความ
ถกูต้องใช้เม็ดเงินอยา่งคุ้มคา่ มีประสทิธิภาพ และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

ตวับง่ชี ้จํานวน 1 ตวับง่ชี ้คือ 
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้ : สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องมีระบบในการจดัหาและจดัสรรเงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยทุธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจดัหาเงินทุนจากแหล่ง
เงินทนุตา่งๆ ท่ีสามารถผลกัดนัแผนกลยทุธ์ของสถาบนัให้สามารถดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์
รายได้ คา่ใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทัง้จากงบประมาณแผน่ดนิและเงินรายได้อ่ืนๆ ท่ีสถาบนัได้รับ 
มีการจดัสรรงบประมาณและการจดัทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทกุพนัธกิจมีระบบ
การตรวจสอบการใช้เงินอยา่งมีประสทิธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่าย
ในทกุพนัธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของ
สถาบนัได้ 

2.1.5.9  องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
หลกัการ 
ระบบและกลไกในการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในเป็นปัจจยัสําคญัท่ีแสดง

ถึงศกัยภาพการพฒันาคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทัง้ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องพฒันาระบบและ
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กลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในอย่างตอ่เน่ือง และมีกระบวนการจดัการความรู้ เพ่ือให้
เกิดนวตักรรมด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถาบนั 

ตวับง่ชี ้จํานวน 1 ตวับง่ชี ้คือ 
ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
ชนิดของตวับง่ชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตวับง่ชี ้ : การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในเป็นภารกิจของสถาบนั 

อดุมศกึษาตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ซึง่สถาบนัต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคมุ ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการ
ดําเนินงานของสถาบนัให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดบัคณุภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยสถาบนัและหน่วยงานต้นสงักดั ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการวดัผลสําเร็จของ
การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน รวมทัง้การรายงานผลการประกนัคณุภาพต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และเปิดเผยตอ่สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง และมีนวตักรรมท่ี
เป็นแบบอย่างท่ีดีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศกึษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกนัของทกุคนในการพฒันาคณุภาพการศกึษา ทัง้นี ้ เพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนให้
มัน่ใจได้วา่สถาบนัสามารถสร้างผลผลติทางการศกึษาท่ีมีคณุภาพ 
 
2.2  แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการตดัสินใจ 
 
 2.2.1  ความหมายของการตดัสินใจ 
 จากการศกึษาพบวา่มีผู้ ท่ีให้ความหมายของการตดัสนิใจ ไว้ดงันี ้
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 231) กลา่วว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกระหว่าง
ทางเลือกซึง่คาดหวงัวา่จะนําไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีพงึพอใจจากปัญหาใดปัญหาหนึง่ แม้วา่การตดัสนิใจใน
การบริหารไม่ได้เร่ิมต้นหรือสิน้สุดด้วยการตัดสินใน เพราะต้องมีการกําหนดปัญหาก่อนจึงจะ
ตดัสนิใจแล้วจงึนําไปปฎิยบตั ิ 
 สมทรัพย์ อติชาติบุตร (2541: 19) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นกระบวนการทางเลือกท่ีดี
ท่ีสดุจากหลายๆ ทางเลือกก่อนท่ีจะนําทางเลือกนัน้ไปปฏิบตัิ โดยใช้หลกัเหตผุลจากทางเลือกหรือ
ข้อมลูทัง้หมดท่ีมีอยู่เพ่ือให้เกิดการลรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีต้องการ ส่วนการตดัสินใจเลือกอาชีพ
นัน้เป็นกระบวนการท่ีบคุคลได้พิจารณาไตร่ตรองจากข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีอยูแ่ละเลือกแนวทางท่ีตนเอง
ต้องการ เพ่ือนําไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีตนเองตัง้ใจและเกิดความพอใจสงูสดุในอาชีพนัน้ 
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ดวงนภา เขมะลกัษณ์ (2547: 23) กล่าวว่า การตดัสินใจ เป็นกระบวนการประเมิณผล
เก่ียวกบัทางเลือกหรือตวัเลือกท่ีจะนําไปสู่การบรรลเุป้าหมายการคาดคะแนผลท่ีเกิดจากทางเอก
ปฎิบตัท่ีิจะสง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายได้มากท่ีสดุ 
 อาจกล่าวได้ว่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจาก
หลาย ทางเลือกท่ีได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
ได้มากท่ีสดุ 
  

2.2.2  กระบวนการตดัสินใจ 
 เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้หลกัเหตผุลเป็นลกัษณะของการหาทางออกท่ีดี
ท่ีสดุเป็นพืน้ฐาน มีนกัวิชาการได้กลา่วถึงกระบวนการตดัสนิใจดงันี ้
 อมุาพร เพิ่มพนู (อ้างถึงใน ชชูยั เทพสาร. 2548: 11-13) กลา่วว่าขัน้ตอนในการตดัสินใจ
โดยถือแนวพิจารณาการแก้ปัญหา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดยแบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1)  ขัน้ตอนแสวงหาข้อมลูข่าวสาร (Data Collection) เน่ืองจากว่าปัญหาตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้ย่อมีสาเหตกุารเสาะหาข่าวสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา คือการเสาะหาสิ่งท่ีเป็นสาเหตุ
นัน้เพ่ือมาเป็นส่วนประกอบในการตดัสินใจจะต้องกระทําอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ทัง้ในแง่ของการ
เก็บรวบรวมข้อมลู (Collective) และในแง่การวิเคราะห์ (Analysis) ซึง่เป็นลกัษณะเดียวกบัการวิจยั 

2)  ขัน้ตอนการกําหนดทางเลือก (Formulating  Alternative) เป็นขัน้ตอนท่ีมี
ความสําคญัมากในกระบวนการตดัสนิใจเป็นการพยายามจะครอบคลมุวิถีทางท่ีจะแก้ปัญหาได้ใน
หลายๆ วิธีต้องกําหนดให้ได้ในรูปธรรมหลกัข้อเท็จจริงหลกั (Main Fact) เป็นอย่างไรบ้างและ
ในทางปฏิบตัต้ิองสร้างแก (Scenario) ขึน้มาก่อนวา่เร่ืองนีมี้ทางเลือกอะไรบ้างในทางเลือกนัน้ ๆ มี
ข้อเท็จจริงรูปธรรมหลกัๆ อะไรบ้าง 

3)  ขัน้ตอนการวิเคราะห์ทางเลือก (Analysis Alternative) การวิเคราะหืทางเลือก
ควรใช้ความเป็นจริงท่ีเป็นภาวะวิสยั (Objective Analysis) พยายามหลีกเล่ียวการนําคา่ทัง้หลาย
มาเก่ียวข้องในการวิเคราะห์ 

4)  ขัน้ตอนการเปรียบเทียบคา่ทางเลือก (Value Comparison) ขัน้ตอนนีเ้ป็นการ
เปรียบเทียบโดยนําค่ามาเก่ียวข้องนํามาเปรียบเทียบกับขัน้ตอนอ่ืนท่ีปลอดจากค่าแล้วมา
พิจารณาทางเลือกอีกทีหนึง่ 

5)  ขัน้ตอนการตดัสนิใจเลือกทางท่ีดีทีสดุ (Choice Alternative on the Best Set 
of Alternative) ขัน้ตอนนีเ้ป็นการตดัสนิใจทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ 
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อาจกลา่วได้ว่าขัน้ตอนของการตดัสินใจท่ีจําเป็นจะต้องมีการดําเนินการเกิดขึน้ตัง้แตเ่กิด
ความรู้สึกในตวัปัญหา หาข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง ประเมินค่าข่าวสาร กําหนดทางเลือกทางเลือก
ทางเลือกและการปฎิบตัิตามการตดัสินใจจะถกูต้องหรือเหมาะสมขึน้อยู่กับผลของการตดัสินใจ 
ดงันัน้การตดัสินใจเลือกของบุคคลมกัเป็นการตดัสินใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีตนพึงพอใจ
โดยผา่นกระบวนการตา่ง ๆ ดงักลา่ว  
  

2.2.3  ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจ 
 วชัรี ทรัพย์มี (2539: 557-558) กลา่ววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธพลตอ่การตดัสนิใจคือ 

1)  ปัจจัยท่ีเก่ียวกับผลได้ผลเสียต่อตนเอง เช่น ในการเลือกอาชีพจะคํานึงถึง
รายได้จะทําให้มีกินมีใช้ระดบัใด งานนัน้น่าสนใจตรงความถนดัหรือความสามารถของตนหรือไม ่
จะทํางานในท้องถ่ินท่ีตนต้องการหรือไม่ มีโอกาสก้าวหน้าและมีความมัน่คงในการทํางานนัน้มาก
น้อยเพียงใด 

2)  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลได้ผลเสียต่อคนใกล้ชิด ซึง่เป็นบคุคลท่ีสําคญัเพียงพอไหใ 
มีเวลาให้กบัครอบครัวหรือไม ่มีสวสัดกิารสําหรับครอบครัวหรือไม ่

3)  ปัจจยัด้านการยอมรับตนเอง โดยบุคคลจะพิจารณาว่าถ้าเลือกกระทําเช่นนี ้
แล้วตนเองภมูิใจหรือไม่ รับได้หรือไม่ เช่น ถ้าตดัสินใจศึกษาต่อสาขาวิชานีต้นเองภมูิใจหรือรู้สึก
ด้อย เป็นต้น 

4)  ปัจจยัด้านบคุคลแวดล้อม เช่น พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง ครูอาจารย์ เพ่ือนมีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจของบคุคลในเร่ืองตา่งๆ อาทิ การตดัสินใจเลือกสาขาการเรียน เลือกอาชีพ เลือกคู ่
ตดัสนิใจปลกูบ้านหรือกระทัง่การตดัสนิใจเลก็ๆ น้อยๆ 

5)  ปัจจยัด้านศีลธรรมจรรยา การตดัสินในของบคุคลไม่ใช่จะคํานึงถึงสิ่งท่ีจะทํา
ให้บคุคลนัน้พึงพอใจทัง้หมด ยงัมีปัจจยัด้านศีลธรรมจรรยาเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ถ้าสิ่งท่ีตดัสินใจ
ลงไปตนเองพอใจแตผิ่ดศีลธรรมจรรยาก็ทําให้ตดัสนิใจเช่นนัน้ไมไ่ด้ 

6)  ปัจจัยด้านการยอมรับของสงัคม เช่น ในสงัคมท่ีคิดว่าการหย่าร้างเป็นเร่ือง
ธรรมดากบัสงัคมท่ีคดิวา่การหย่าร้างเป็นเร่ืองร้ายแรง การตดัสินใจหย่าร่างในกรณีแรกคงง่ายกว่า
กรณีหลงัเป็นต้น 

7)  ปัจจยัด้านอารมณ์ ในขณะท่ีบุคคลตกอยู่ในสภาพท่ีมีอารมณ์รุนแรง เช่น รัก 
เกลียด โกรธ กลัว หรือกังวลอย่างหนัก ถ้าตัดสินใจอะไรลงไปในขณะนัน้มีแนวโน้มท่ีจะเกิด
ความผิด พลาดได้ง่าย หรือในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคญัต้องตดัสินใจ คนเราจะเกิดความเครียดไม่แน่ใจ
ว่าการตดัสินใจนัน้เหมาะสมหรือไม่ การตดัสินใจจึงควรรอให้อารมณ์อยู่ในสภาวะสงบเสียก่อน 
แล้วคอ่ยพิจารณาตดัสนิใจ 
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2.3  แนวคดิเก่ียวกับแรงจูงใจในการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา 
  

ขนุทอง อินทร์ไทย (2519: 76-78) ได้ให้แนวคิดว่า การศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทได้มีผู้
นิยมเข้าศกึษาตอ่กนัมากขึน้ เน่ืองจากระบบการศกึษาระดบัต้นๆ ในประเทศไทย ได้ขยายตวัมาก
ขึน้ โดยเฉพาะการชยายการศกึษาในระดบัปริญญาตรี และในปัจจบุนันีมี้อาจารย์ท่ีจบการศกึษา
ทัง้ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกจากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก ทําให้เปิดสอนในระดับ
ปริญญาโทได้กว้างขวางยิ่งขึน้ ปัจจัยสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนต่อท่ีสําคญัก็คือค่านิยมใน
ปริญญา การได้รับปริญญาขัน้สงูจะมีประโยชน์ในการทํางาน ลกัษณะการทํางานหลายอย่างใน
ประเทศไทยขึน้อยู่กับปริญญาไม่ได้ขึน้อยู่กับประสบการณ์และความรู้ ความสามารถ คนท่ีมี
ปริญญาสงูเท่านัน้ท่ีจะสามารถเล่ือนไปสูตํ่าแหน่งท่ีสงูๆ ในบางตําแหน่งได้ นอกจจากนีย้งัมีสาเหตุ
อ่ืนๆ เช่น เรียนจบปริญญาตรีแล้วยงัหางานทําไม่ได้ จึงเรียนต่อระดบัปริญญาโทเพ่ือชะลอการ
ว่างงาน การเรียนปริญญาโทเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะมีสถาบนัการศกึษาหลาย
แห่งเปิดสอนปริญญาโทหลงัเลิกงาน จึงมีผู้ ท่ีต้องการจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมศึกษาต่อเป็น
จํานวนมาก 
 สทิุน นพเกต (2534: 5) ได้ให้ทศันะในกรณีท่ีมีผู้ ต้องการศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทกนัเป็น
จํานวนมาก จนเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์กนัว่า การศกึษาต่อระดบัปริญญาโทเป็นแฟชัน่อย่างหนึ่งใน 
สงัคมปัจจบุนัว่าเป็นเร่ืองของนกัศกึษาท่ีพยายามพฒันาตวัเองเพราะปัจจบุนัภาวะเศรษฐกิจดีขึน้
ทําให้การแข่งขนักันค่อนข้างสูง การได้พัฒนาตวัเองก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสามารถทําให้ก้าวไปสู่
ความสําเร็จในหน้าท่ีการงานได้ จิราภรณ์ ไหวดี (2541: 29-30)  ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจใน
การศึกษาต่อระดบัปริญญาโทว่า การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นการศึกษาในระดบัสงูท่ีมุ่ง
ศึกษาในแต่ละสาขาวิชาอย่างลึกซึง้ จึงมีนิสิตเป็นจํานวนมากมาศึกษาต่อเพราะต้องการพฒันา
ศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้มากขึน้ เพ่ือให้สามารถ
ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ ตลอดจนความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว จึงต้อง
พัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว มิฉะนัน้แล้วก็จะกลายเป็นผู้ ล้าหลัง 
นอกจากนัน้ผู้จบการศกึษาในระดบัมหาบณัฑิตยงัเป็นท่ียอมรับของสงัคม สง่ผลตอ่ความก้าวหน้า
ในการรับราชการ และด้านเศรษฐกิจ จึงมีผู้ ให้ความสําคญัตอ่การศกึษาในระดบันีเ้ป็นจํานวนมาก 
และมีความใฝ่ฝันท่ีจะมาศึกษาต่อ สําหรับแรงจูงใจท่ีทําให้นิสิตมาศึกษาต่อนัน้ขึน้อยู่กับปัจจัย
ตา่งๆ ดงันี ้
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1)  ด้านสถาบนั ได้แก่ ความมีช่ือเสียงของสถาบนัทางด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม ความสําเร็จ และเป็นท่ียอมรับของศิษย์เก่า ความมีช่ือเสียงของอาจารย์ผู้สอน 
ตลอดจนความผกูพนัของศษิย์เก่าท่ีเคยศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรี 

2)  เหตผุลสว่นตวั ผู้ ท่ีมาศกึษาตอ่อาจมีเหตผุลสว่นตวัในการเข้าศกึษาตอ่เพราะ
อยากมีช่ือเสียง เกียรตยิศ อยากได้ข่ือวา่เป็นผู้ เรียนจบปริญญาโท เป็นต้น 

3)  ด้านอิทธิพลการชกัจงูจากบคุคลและส่ือ นิสิตบางคนอาจเข้ามาศกึษาตอ่โดย
การสนบัสนนุ หรือได้รับคําชีแ้นะจากเพ่ือน ครูอาจารย์ท่ีเคยสอนมา ญาตพ่ีิน้องหรือสามีภรรยา ใน
การสนบัสนนุ ตลอดจนได้ทราบขา่วการรับสมคัรจากส่ือตา่งๆ เช่นหนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ เป็นต้น 

4)  ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา เป็นเหตุผลท่ีนิสิตมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
แห่งนีเ้พราะเสียคา่ใช้จ่ายในการเรียน รวมทัง้คา่ใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ น้อย 

5)  ด้านหลกัสตูรหรือสาขาวิชา เป็นหลกัสตูรหรือสาขาวิชาท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมเป็น
สาขาวิชาท่ีตลาดแรงงานกําลงัต้องการ เป็นสาขาวิชาท่ีตรงกบังานท่ีใช้หรือต้องใช้ เป็นต้น 

6)  ด้านอ่ืนๆ นิสิตบางคนเข้ามาศกึษาต่อเพราะผู้อปุการะหรือหน่วยงานท่ีสงักดั
อยูต้่องการให้ศกึษาตอ่ เสียคา่เลา่เรียนไมแ่พงเกินไป มีสภาพแวดล้อมสนบัสนนุการศกึษาอยา่งมาก 
 ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2534: 105-107) ได้กลา่วว่า การศกึษาระดบัปริญญาโท ช่วย
ให้คนเราสามารถดงึโอกาสหรือความสามารถสว่นลกึมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี ช่วยพฒันาความคิดของ
คนเราให้กว้างขึน้อีกทัง้ยงัช่วยเพิ่มเครดิตในสายตาของบุคคลภายนอก การท่ีบุคคลมีโอกาสได้
ศกึษาในระดบัปริญญาโทมากเท่าใดจะช่วยให้บคุคลนัน้มีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางาน
มากขึน้เท่านัน้  
 อมัพร ณ สงขลา (2539: 76) ได้ศกึษาเหตจุงูใจในการศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษาพบว่า 
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อเน่ืองจากมีเหตุจูงใจด้านการประกอบอาชีพมาก สําหรับด้านบริบทของ
สงัคมมีเหตจุูงใจอยู่ในระดบัปานกลางและด้านการทําความต้องการของบุคคลอ่ืนมีเหตจุูงใจใน
ระดบัน้อย 

รังสรรค์ แสงสขุ และคณะ (2544: 16) พบว่าเหตจุูงใจให้นกัศึกษาระดบับณัฑิตเข้ามา
เรียนนัน้ เหตุจูงใจด้านการประกอบอาชีพเป็นเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะจะมีผลต่อการเพิ่ม
ศกัยภาพในการทํางาน ทัง้นี ้เน่ืองจากนกัศึกษาท่ีเข้ามาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นผู้ ใหญ่ท่ี
ทํางานแล้ว ฉะนัน้การศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทจงึมีมีผลตอ่การเพิ่มศกัยภาพในการทํางาน 
 สรุปได้ว่าเหตจุงูใจในการศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษาขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น  ความมี
ช่ือเสียงของสถาบนัทางด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม เหตุผลส่วนตวัเช่นเข้าศึกษาต่อ
เพราะอยากมีช่ือเสียง เกียรติยศ ด้านอิทธิพลการชกัจงูจากบคุคลและส่ือ นิสิตบางคนอาจเข้ามา
ศกึษาตอ่โดยการสนบัสนนุ หรือได้รับคําชีแ้นะจากเพ่ือน ครูอาจารย์  เป็นต้น  
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2.4  แนวคดิเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 
  

พนิดา อคัคะ (2544: 13) ได้ศกึษาถึงระดบัคณุภาพสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 5 ด้าน 
ได้แก่สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมด้าน
กลุม่เพ่ือนสภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมนกัศกึษา และสภาพแวดล้อมด้านการบริหารการศกึษา ซึง่
สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
 2.4.1  สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน 
 หมายถึง ลกัษณะสภาพหรือบรรยากาศการถ่ายทอด การได้รับประสบการณ์จากการเรียน
การสอนในห้องเรียน ซึง่สามารถจําแนกออกได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ สภาพแวดล้อมทางการเรียน
การสอนด้านด้านกายภาพหรือด้านรูปธรรม เช่น วสัด ุ อปุกรณ์ โต๊ะ เก้าอี ้ แสงสี เฟอร์นิเจอร์ 
บริเวณสถานท่ีทํากิจกรรม ฯลฯ เป็นต้น สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนด้านนามธรรม เช่น 
คณุลกัษณะของผู้ เรียนกิจกรรมการเรียนการสอนและบรรยากาศในห้องเรียน เป็นต้น และ
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนด้านสงัคม ได้แก่สภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคล เช่น ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัอาจารย์ผู้สอน ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบั
นกัศกึษาด้วยกนั รวมถึงกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั/สถาบนั ด้วย การเรียนการ
สอนจึงมีองค์ประกอบท่ีสําคญั 3 ประการคือ ผู้สอน ผู้ เรียน และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนและ
ผู้ เรียน ผู้สอนเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัยิ่งในการจดัการเรียนการสอนเพราะจะเป็นผู้ กําหนด
บรรยากาศเก่ียวกับการเรียนการสอนในแต่ละครัง้จะให้เป็นไปในแบบใดขึน้อยู่กับผู้ สอน 
คณุลกัษณะผู้สอนจะสง่เสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยดีและมีประสทิธิภาพ 
 สรุปได้ว่าบรรยากาศในชัน้เรียนเป็นสิ่งท่ีสําคญัต่อการเรียนการสอนโดยระหว่างอาจารย์
และนกัศกึษา หากอาจารย์และนกัศกึษามีความรู้สกึท่ีดีและเป็นมิตรตอ่กนั ทําให้มีบรรยากาศใน
ชัน้เรียนท่ีอบอุน่ไมเ่ครียดยอ่มก่อให้เกิดกําลงัใจเกิดความมัน่ใจแก่นกัศกึษา โดยนกัศกึษาสามารถ
พฒันาตนเองและกล้าคดิ กล้าแสดงออกอยา่งมีเหตผุล โดยอาจารย์เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในการ
จดับรรยากาศในชัน้เรียนและนกัศกึษามีบทบาทสําคญัในการมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศนัน้ด้วย 
จึงกล่าวได้ว่าการจดัสภาพแวดล้อมทางการศกึษาด้านการเรียนการสอน เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้
นกัศึกษาหรือผู้ เรียนเกิดทกัษะในการเรียนรู้มากยิ่งขึน้ และจากการศึกษาสามารถสงัเคราะห์
แนวคดิเพ่ือกําหนดเป็นตวัแปรยอ่ยสําหรับวดัระดบัคณุภาพสภาพแวดล้อมทางการศกึษาด้านการ
เรียนการสอนได้ ดงันี ้
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 1)  ด้านผู้สอน 
(1)  ระดบัความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
(2)  บคุลกิภาพความเป็นอาจารย์ 
(3)  ความเหมาะสมในการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน 
(4)  ความพร้อมในการเตรียมการสอน 

2)  ด้านผู้ เรียน 
(1)  ความสนใจตัง้ใจของผู้ เรียน 
(2)  ความเหมาะสมตอ่บทบาทการเรียนการมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 
(3)  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาท่ีเรียน 

3)  ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน 
(1)  ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
(2)  ระดบัความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอน 

4)  ส่ือ วสัดแุละอปุกรณ์การเรียนการสอน 
(1)  ความเพียงพอของส่ือ วสัดอุปุกรณ์การเรียนการสอน 
(2)  ระดบัคณุภาพของส่ือ วสัดแุละอปุกรณ์การเรียนการสอน 

5)  ความเหมาะสมในการประเมินผลการเรียน 
(1)  แบบฟอร์มประเมินผลการเรียนการสอนสําหรับนกัศกึษาประเมินอาจารย์

ผู้สอน 
(2)  แบบสรุปผลประเมินคะแนนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
 

 2.4.2  สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ 
 หมายถึง ลกัษณะและสภาพของของอาคารสถานท่ีตา่งๆ เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน
ห้องปฏิบตัิการ ห้องประชมุ โรงอาหาร ห้องสมดุ ห้องนํา้ สถานท่ีเลน่กีฬา สถานท่ีพกัผ่อน และ
บริเวณทัง้หมดของมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา และเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่นกัศกึษาทกุคน การ
สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศึกษา จึงจําเป็นต้องดําเนินการอย่างจริงจงั 
เพ่ือให้มีบรรยากาศท่ีสดช่ืน ร่มเย็น น่าอยู ่น่าอาศยั มีสิง่ตา่งๆ ท่ีเป็นข้อคดิข้อเตือนใจ สิ่งเหลา่นีจ้ะ
เป็นสิ่งท่ีแทรกซมึเข้าไปในจิตใจของนกัศกึษาทีละน้อย จนในท่ีสดุจะกลายเป็นการปฏิบตัิท่ีเป็น
นิสยัติดตวั สิ่งแวดล้อมท่ีดีมีอิทธิพลต่อสขุภาพอนามยัทัง้ทางร่างกายและจิตใจ การจดัอาคาร
สถานท่ีและบรรยากาศของมหาวิทยาลยัให้สวยงาม สะอาดและมีสภาพแวดล้อมท่ีดี เป็นการ
อํานวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน เป็นสิ่งสําคญัท่ีจะช่วยให้นกัศกึษาอยากรู้ อยากเห็น 
อยากมาเรียน และไมเ่กิดปัญหาในการไมอ่ยากมาเรียน 



34 

 สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศกึษามีส่วนร่วมใน
การพฒันาร่างกายจิตใจ พฒันาบคุลิกลกัษณะให้ดีขึน้ มีอิทธิพลตอ่สขุภาพอนามยัช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เกิดการเรียนรู้ การท่ีนกัศกึษาได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีร่มร่ืน สวยงาม สะดวกปลอดภยั มีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ซึง่ย่อมเป็นท่ี
ปรารถนาของนักศึกษาทุกคน สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลยั/สถาบนั 
การศกึษา ลกัษณะท่ีดีควรมีดงันี ้

1)  ความเหมาะสมของทําเล ท่ีตัง้ ขนาดพืน้ท่ี 
2)  ความเพียงพอของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ห้องสมดุสถานท่ีออกกําลงักาย สถานท่ีพกัผอ่นหลงัจากการเรียน ห้องประชมุ เป็นต้น 
3)  มีความร่มร่ืนสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ มีความปลอดภยั 
4)  การมีสว่นร่วมรับผิดชอบของบคุลากรตอ่สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี 

  
2.4.3  สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อน 

 หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยู่ทางสงัคมของกลุ่มเพ่ือนท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ และ
พฒันาการด้านการเลือกคบเพ่ือน อดุมคติในการเลือกคูค่รองกิจกรรมสงัคมในกลุม่เพ่ือน การใช้
เวลาว่างในกลุม่เพ่ือนและเทคนิคการปรับตวัให้เข้ากบักลุม่เพ่ือน เพราะนกัศกึษาเป็นวยัท่ีมีความ
ต้องการทางสงัคม ต้องการเพ่ือนสนิท ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศกึษากบัครอบครัวท่ีมีน้อยลง โดย
มีกลุ่มเพ่ือนเข้ามามีบทบาทต่อนกัศึกษามากขึน้ ทัง้ด้านทศันคติ ทกัษะ สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ และบคุลกิภาพของนกัศกึษา 
 สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมทางการศกึษาด้านกลุม่เพ่ือน เป็นสว่นหนึ่งของสภาพแวดล้อม
วิทยาลยัท่ีมีบทบาทสําคญัตอ่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตา่งๆ ของนกัศกึษา ซึง่นกัศกึษาแตล่ะ
คนจะมีความแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากปัจจยัตา่งๆ ท่ีแวดล้อมนกัศกึษา การคบเพ่ือนท่ีมีอยู่
จํานวนมาก และต่างก็มีพืน้ฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั การมีความสมัพนัธ์ทาง
สังคมในกลุ่มเพ่ือนของนักศึกษาสิ่งเหล่านีย้่อมมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาเพราะมี
พฤติกรรมบางอย่างของนกัศึกษาท่ีได้รับจากเพ่ือนและนกัศึกษารุ่นพ่ี การท่ีนกัศึกษาสามารถ
ปรับตวัได้อยา่งเหมาะสมกบัเพ่ือนทัง้เพศเดียวกนัและตา่งเพศ นบัว่าเป็นพฒันาการอย่างหนึ่งของ
นกัศึกษาท่ีกําลงัอยู่ในช่วงของชีวิตท่ีต้องการจะเรียนรู้สิ่งใหม่และปรับตวัให้เข้ากบัสงัคม ดงันัน้
มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศึกษา จึงต้องจดัสภาพแวดล้อมทางการศึกษาด้านกลุ่มเพ่ือน ให้
เหมาะสมโดยการปลกูฝังกลอ่มเกลา อบรมสัง่สอนให้นกัศกึษามีความรู้ความสามารถสง่เสริมการ
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จดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทัง้ในและนอกสถานศกึษาเพ่ือให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ พฒันา
บคุลิกภาพและพฤติกรรมของตนเอง และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวนัได้ ซึง่จาก
การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาด้านกลุ่มเพ่ือนเพ่ือกําหนดเป็นตวัแปร
สําหรับวดัระดบัคณุภาพสภาพแวดล้อมทางการศกึษาด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน ดงันี ้

 1)  การคบเพ่ือน 
 2)  ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ 
 3)  การปรับตวัในกลุม่เพ่ือน 
 4)  การใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

  
2.4.4  สภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมนักศึกษา 

 เป็นงานท่ีมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และชีวิตความเป็นอยู่ของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั/
สถาบนัการศกึษา ให้ดําเนินไปด้วยดีมีความสขุ ตลอดจนเป็นการมุ่งพฒันาบคุลิกภาพ สร้างเสริม
คณุธรรม จริยธรรม ความมีนํา้ใจเป็นนกักีฬา รู้จกัยกย่องผู้ อ่ืน มีความเป็นผู้ นําสามารถปรับตวัเข้า
กบัสภาพแวดล้อมได้ดี 
 สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมทางการศกึษาด้านกิจกรรมนกัศกึษา เป็นสว่นหนึ่งทีมีประโยชน์
โดยตรง ช่วยสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัศกึษา เกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบตัิ ช่วยพฒันานกัศกึษา
ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ กิจกรรมนกัศกึษาจําเป็นอย่างยิ่งตอ่การพฒันาบคุลิกภาพช่วยสร้าง
เสริมประสิทธิภาพในการทํางาน สร้างลกัษณะนิสยัท่ีดีให้เกิดขึน้ และฝึกความเป็นผู้ นําโดยมี
อาจารย์ให้คําปรึกษา และมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศึกษา ให้การส่งเสริมสนบัสนุนการจดั
กิจกรรม นกัศกึษา และเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมตามความถนดั ซึง่ย่อมจะ
ทําให้นกัศกึษาเพรียบพร้อมไปด้วยคณุธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
ด้านต่างๆ สามารถตดัสินใจ และปกครองตนเองได้ จากการศกึษาได้กําหนดตวัแปรสําหรับวดั
ระดบัคณุภาพสภาพแวดล้อมทางการศกึษาด้านกิจกรรมของนกัศกึษา ดงันี ้

 1)  ความเหมาะสมของนโยบายด้านกิจกรรมนกัศกึษา 
 2)  ความหลากหลายของกิจกรรมนกัศกึษา 
 3)  การมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมตา่งๆ 
 4)  ความเหมาะสมของกิจกรรมนกัศกึษา 
 5)  งบประมาณคา่ใช้จ่ายเพ่ือการจดักิจกรรมนกัศกึษา 
 6)  ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้ เก่ียวข้อง 
 7)  คณุคา่และประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมนกัศกึษา 
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สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (อ้างถึงใน กมัพล เกือ้กูล, 2547: 12-13) ได้ให้ความหมายของ
สภาพแวดล้อมทางการศกึษา หมายถึง สิ่งเร้าอนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในความรู้สกึประสาท
สมัผสัของนกัศกึษาสภาพท่ีเป็นอยู่หรือสิ่งเร้าเชิงสภาพแวดล้อมเหลา่นี ้ สามารถตรวจสอบได้โดย
การสงัเกตซึง่แบง่เป็น 5 ประเภท คือ 

1) สภาพแวดล้อมเก่ียวกับการเรียนการสอน หมายถึง สภาพการณ์หรือ
บรรยากาศท่ีเอือ้อํานวยต่อการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
พฤติกรรมการเรียนการสอนสามารถนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม บรรยากาศทางวิชาการทัง้ภายใน
และภายนอกห้องเรียน ตลอดจนการให้คําปรึกษาแนะนําช่วยเหลือ การแก้ปัญหา ซึง่สง่ผลตอ่การ
เรียนการสอน 

2)  สภาพแวดล้อมเก่ียวกบัการบริหาร หมายถึง ลกัษณะสภาพการณ์ การจดัการ
ดําเนินงานบริหารมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา ในด้านนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบั 
ตลอดจนการจดัการดําเนินการเพ่ือสง่เสริมการพฒันาวิชาการ และการตดิตามประเมินผลเก่ียวกบั
การเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีได้กําหนดไว้ 

3)  สภาพแวดล้อมเก่ียวกับความประทับใจในมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศึกษา
โดยรวม หมายถึงสภาพแวดล้อมเก่ียวกบัการให้บริการตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา 

4)  สภาพแวดล้อมเก่ียวกบัเพ่ือน หมายถึง ลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการคบเพ่ือนใน
สถาบนัการศกึษาสมัพนัธภาพของนกัศกึษากบัเพ่ือนร่วมชัน้เรียน การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด
ความสามารถในการทํางานกลุม่เพ่ือประกอบกิจกรรมต่างๆ การยอมรับในรุ่นพ่ีรุ่นน้อง การเป็น
ผู้ นําในกิจกรรมด้านตา่งๆ ท่ีเอือ้อํานวยตอ่การพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษา 

5)  สภาพแวดล้อมเก่ียวกับอาคารสถานท่ี หมายถึง ลกัษณะสภาพการณ์ท่ี
เก่ียวกบัอาคารสถานท่ีท่ีเอือ้อํานวยต่อการพฒันาของนกัศึกษา การเรียนการสอน และการ
ปฏิบตังิานของผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษา เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องสมดุ สถานท่ีออกกําลงักาย โรงอาหาร ร้านค้า ระบบกําจดัขยะมลูฝอย ท่ีนัง่พกัผ่อนหลงัจาก
การเรียน การตกแตง่สถานท่ี สภาพความปลอดภยั ความสะอาดและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ด้านตา่งๆ ภายในรัว้มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา 
 จากทศันะดงักล่าวสรุปได้ว่า มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา ในฐานะท่ีเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีสําคญัของสงัคม จําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวยตอ่การศกึษาและการเรียนรู้ของ
นกัศกึษา ซึง่สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ 
ภายในของมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา ท่ีจะกระตุ้น เอือ้อํานวย หรือส่งเสริมการศกึษาของ
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นกัศึกษาในการท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายในการเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลยั/
สถาบนัการศึกษา เป็นการสร้างศกัยภาพของนกัศึกษาให้เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวนั ไมว่า่จะเป็นการประกอบ
อาชีพ การเข้าสงัคม การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้ นํา สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
สภาพแวดล้อมทางการศกึษาในด้านตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านอาคาร
สถานท่ี ด้านกิจกรรมนกัศกึษา และด้านสงัคมกลุม่เพ่ือนจงึเป็นสิง่สําคญัอยา่งหนึง่ 
 
2.5 ข้อมูลสถาบนัและการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของสถาบนัพฒัน-   

บริหารศาสตร์ 
 
สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์เป็นสถาบนัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สงักัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2509 ด้วย
ความช่วยเหลือเบือ้งต้นจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมวิเทศสหการ 
มลูนิธิฟอร์ด และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ งานฝึกอบรม และงานสอนสว่นหนึ่งของสํานกังานสถิติแห่งชาติ มา
เป็นกิจกรรมหนึง่ของสถาบนั 

 
  2.5.1  ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทศัน์ และพันธกิจ 
 สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดบักรม ในสงักัด
สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐแห่ง
เดียวในประเทศไทยท่ีทําการสอนเฉพาะระดบั บณัฑิตศกึษา (สงูกว่าปริญญาตรี) โดยเน้นหนกัใน
สาขาวิชาทางด้านการบริหารการพฒันา นอกจากนีย้งัมีหน้าท่ีในด้านการวิจยั ฝึกอบรม และ
ให้บริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทัว่ไป 

2.5.1.1  ปรัชญา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดตัง้ขึน้ตาม

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2509 เน่ืองจากทรงเห็นว่า 
การพฒันาประเทศในขณะนัน้ มีความจําเป็นท่ีต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาช่วยกนั
พฒันา ดงัพระราชปรารภท่ีว่า ประเทศไทยมีความจําเป็นท่ีต้องผลิตผู้ เช่ียวชาญสถิติ และ
ผู้ เช่ียวชาญในสาขาอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเม่ือได้ก่อตัง้สถาบนัขึน้
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แล้วตามพระราชดําริ สถาบนัได้กําหนดตราสญัลกัษณ์ของสถาบนัเป็นรูปกงล้อคล้ายธรรมจกัร 
ภายในดวงตราสญัลกัษณ์มีรูปคบเพลงิ 8 อนั ส่ือความหมายถึง มรรคแปด ซึง่หมายถึงหลกัธรรมท่ี
สําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีใช้เป็นแนวทางไปสู่การพ้นทุกข์ด้วยการใช้ปัญญา สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงเห็นสมควรใช้แนวทางของมรรคแปด มาเป็นกรอบแนวคิดของ
ปรัชญาท่ีพงึยดึถือสําหรับการทํางานของบคุลากรของสถาบนั โดยกําหนดเป็นปรัชญาของสถาบนัว่า 
“สร้างปัญญา เพ่ือการเปล่ียนแปลง” (WISDOM for Change) 

2.5.1.2  ปณิธาน 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ถือกําเนิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชฯ สถาบนัจึงน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ซึง่พระราชทานแก่บณัฑิตทัง้หลายในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ครัง้แรกของสถาบนั 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิภารกิจ โดยนําความรู้และ
คณุธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตสํานึก และความรับผิดชอบตอ่สงัคม ประเทศชาติ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับให้เป็น
สถาบนัการศกึษาของประเทศ ท่ีมีศกัยภาพพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขนัได้ใน
ระดบัสากล ข้อความตามพระบรมราโชวาท ซึง่สถาบนัน้อมนํามาใช้เป็นปณิธานของสถาบนั มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

...ท่านทัง้หลายท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบนัแห่งนี ้เป็นผู้ ท่ีเช่ือได้ว่า มีความรู้
ความสามารถสงู จึงเป็นท่ีหวงัของคนไทยทัง้ชาติ รวมทัง้ของข้าพเจ้าด้วย ท่ีจะได้อาศยัความรู้ 
ความคิด สติปัญญา และความสามารถ ในอนัท่ีจะนําพาประเทศชาติให้ก้าวไปสูค่วามมัน่คง และ
สมบรูณ์พนูสขุ ขอให้ท่านรับหน้าท่ีอนัมีเกียรตินีด้้วยความมัน่ใจ ตัง้ใจและบริสทุธ์ิใจ แล้วร่วมกนั
ปฏิบตัิหน้าท่ีน้อยใหญ่ให้ลลุว่งไป ด้วยความขยนัหมัน่เพียรและด้วยความสจุริต เท่ียงตรง ทัง้ต่อ
ตนเองและตอ่ประชาชน...(ภมูิพลอดลุยเดช, พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา, 2513) 

2.5.1.3  วิสยัทศัน์ 
“สถาบนัชัน้นําแห่งชาติท่ีสร้างผู้ นําและองค์ความรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดบั

สากล” วิสยัทศัน์ของสถาบนั ประกอบด้วยสาระสําคญั 5 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้: 
1)  ความเป็นสถาบนัชัน้นํา 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอดุมศึกษาชัน้นําด้าน

การบริหารการพฒันา 
2)  ความเป็นสถาบนัแห่งชาต ิ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ
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3)  ความเป็นสถาบนัท่ีได้มาตรฐานตดิอนัดบัโลก 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถดําเนินภารกิจหลกั ให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดบัสากล 
4)  ความเป็นสถาบนัท่ีมุง่เน้นศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงและการพฒันา 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐแห่ง

เดียวในประเทศไทยท่ีทําการสอนเฉพาะระดบับณัฑิตศึกษา (สงูกว่าปริญญาตรี) ในสาขาวิชา
ทางด้านการบริหารการพฒันา ซึง่แตกตา่งจากสถาบนัอ่ืน 

5)  ความเป็นสถาบนัท่ีมีความเป็นเลศิใน 3 ภารกิจหลกั 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกั คือ 

งานด้านการวิจยั การจดัการศกึษา และการให้บริการวิชาการ 
2.5.1.4  พนัธกิจ 
เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ท่ีกําหนดไว้ของสถาบนั จึงกําหนดพนัธกิจท่ีต้องดําเนินการ

ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
1)  สร้างผู้ นําท่ีมีปัญญาคูค่ณุธรรมเพ่ือพฒันาประเทศ 
2)  สร้างองค์ความรู้ ศกึษาวิจยั ด้านการบริหารการพฒันา 
3)  สร้างงานบริการวิชาการท่ีมีคณุคา่ตอ่การพฒันาประเทศ 
4)  สร้างเสริมคา่นิยมและจิตสํานกึมุง่มัน่พฒันาประเทศ บนพืน้ฐาน

ความเข้มแข็งของศลิปวฒันธรรมไทย 
5)  สร้างเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยให้คณุคา่กบั

การพฒันาและการมีสว่นร่วมของบคุลากร 
6)  สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมเพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน 

โดยสรุปพนัธกิจของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ คือ การมุ่งเน้นการผลิต
บณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษาท่ีมีภาวะผู้ นํา พฒันาองค์ความรู้ งานวิจยั และให้บริการวิชาการ ด้าน
การบริหารการพฒันา เพ่ือให้บุคลากรของประเทศมีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าอยา่งยัง่ยืน 

2.5.1.5 ยทุธศาสตร์การพฒันาระยะยาวของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2551–2565 

1) ยุทธศาสตร์การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีด
ความสามารถสงู (Talent People) สามารถขบัเคลื่อนสถาบนัไปสูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลกได้ 

2)  ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพ่ือการพฒันาสถาบนั 
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3)  ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารงานตา่งๆ ของสถาบนั ให้เอือ้ตอ่การ
ปฏิบตัภิารกิจไปสูค่วามเป็นเลศิทางวิชาการ 

4)  ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ

5)  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบนัใหม ่(Rebranding) 
6)  ยทุธศาสตร์การรักษาความเป็นเลศิทางวิชาการด้านหลกัสตูร งานวิจยั และ

การบริการวิชาการท่ีมีความโดดเดน่และสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 
7)  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
8)  ยทุธศาสตร์การพฒันาความเข้มแข็งของศนูย์พฒันาวิชาการตา่งๆ 

 
2.5.2  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 
การประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2554 ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

สาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัสถาบนัและระดบัหน่วยงานภายใน (คณะ/สํานกั) โดยใน
ระดับสถาบันจะใช้ตัวบ่งชีคุ้ณภาพ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน ตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา “กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขัน้สูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก” ท่ีระบุไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา 
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2553 ของสํานกักรรมการการอดุมศกึษา 
 ในสว่นของหน่วยงานภายใน ซึง่ประกอบด้วยหน่วยงานระดบัคณะ/ศนูย์ จํานวน 8 คณะ/
ศูนย์ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติ
ประยุกต์ คณะพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการส่ือสาร คณะพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ คณะนิติศาสตร์ และศนูย์ศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ หน่วยงานระดบั
สํานกั จํานวน 4 สํานกั ได้แก่ สํานกัวิจยั สํานกัฝึกอบรม สํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศ และ
สํานกับรรณสารการพฒันา  
 

2.6  งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
  

อมัพิกา หลอ่หลอม (2536) ได้ศกึษาเร่ืองเหตผุลของนิสิตในการตดัสินใจศกึษาหลกัสตูร
บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ศกึษาเหตผุลของนิสติในการตดัสนิใจศกึษาหลกัสตูร ผลการวิจยัพบวา่ 1) นิสติ
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มีเหตผุลในการตดัสินใจศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  
2) นิสิตท่ีเรียนระดบัชัน้ต่างกนั มีเหตผุลในการตดัสินใจศึกษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
โดยรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ด้านความสนใจ
ของตนเองแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นอกนัน้ แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นัยสําคญัทางสถิติ 3) นิสิตท่ีเรียนวิชาเอกต่างกัน มีเหตุผลในการตดัสินใจศึกษาหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 4) นิสิตท่ี
มีสภาพการเรียนแตกต่างกนั มีเหตผุลในการตดัสินใจศึกษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
โดยรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านความสนใจของตนเองแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และด้านเศรษฐกิจ  
ด้านช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั ด้านทําเลท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยันิสิตท่ีมีสภาพการเรียนแตกตา่งกนั
มีเหตผุลในการตดัสินใจศึกษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสนใจของตนเอง
แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และด้านเศรษฐกิจ ด้านช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั ด้านทําเลท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั 5) นิสิตท่ีสําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรีคณะ
ตา่งกนั มีเหตผุลในการตดัสนิใจศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โดยรวมแตกตา่งกนัอย่าง
ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติแต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเศรษฐกิจ ด้านช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั ด้านความสนใจของตนเอง แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 6) 
นิสิตท่ีมีรายได้รวมเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีเหตผุลในการตดัสินใจศึกษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต โดยรวมแตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ แตเ่ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการประกอบอาชีพ และด้านทําเลท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 7) นิสิตท่ีมีอาชีพต่างกันมีเหตุผลในการตดัสินใจศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต โดยรวมแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ แตเ่ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านทําเลท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 8) นิสิตท่ีมี
ประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต โดยรวมแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ แตเ่ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการประกอบอาชีพ และด้านทําเลท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

เจริญ โสภา (2551) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของ
นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
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แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏั
อบุลราชธานี จําแนกตามเพศ อาย ุภมูิลําเนา สถานภาพการสมรส สาขาท่ีสําเร็จการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรท่ีศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา การประกอบอาชีพปัจจุบนั และ
รายได้ประจําตอ่เดือน ผลการวิจยัพบวา่  

1)  ผลการวิเคราะห์แรงจงูใจในการเข้าศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษาของนกัศกึษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่านกัศกึษามีแรงจงูใจ
ในการศกึษาต่อระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี อยู่ในระดบัมาก ทัง้ 4 ด้าน 
คือ ด้านสงัคม ด้านสถาบนั ด้านอาชีพ และด้านพฒันาตนเอง 

2)  ผลการเปรียบเทียบแรงจงูใจในการศกึษาต่อระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัอบุลราชธานี ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคลแตกตา่งกนั พบวา่  

(1)  ด้านเพศ ด้านภมูิลําเนา พบว่า นกัศกึษาท่ีมีเพศตา่งกนัและมีภมูิลําเนา
ต่างกนั มีแรงจงูใจในด้านสงัคม ด้านสถาบนั ด้านประกอบอาชีพ ด้านพฒันาตนเอง และโดย
ภาพรวมในการศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  

(2)  ด้านอาย ุพบว่า นกัศกึษาท่ีมีช่วงอายตุา่งกนัมีแรงจงูใจในการศกึษาต่อ
ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี ในด้านสงัคม ด้านการพฒันาตนเอง และ
โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั สว่นด้านสถาบนัและด้านประกอบอาชีพ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  

(3)  ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า นักศึกษาท่ีมีสถานภาพการสมรส
แตกตา่งกนัมีแรงจงูใจในการเข้าศกึษาต่อระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
ด้านสงัคม ด้านประกอบอาชีพ ด้านพฒันาตนเอง และโดยภาพรวม ไม่แตกตา่งกนั แตมี่แรงจงูใจ 
ด้านสถาบนัแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  

(4)  ด้านสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี พบว่า นกัศกึษาท่ี
สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ในด้านสงัคม ด้านประกอบอาชีพ และด้าน
พฒันาตนเอง ไม่แตกตา่งกนั สว่นด้านสถาบนัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และโดยภาพรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05  

(5)  ด้านหลกัสตูรท่ีกําลงัศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา พบว่า นกัศึกษาท่ี
กําลงัศึกษาต่อระดบับณัฑิตศกึษาในหลกัสตูรแตกต่างกนั มีแรงจงูใจในการเข้าศึกษาต่อระดบั
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บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี ในด้านสงัคม ด้านการประกอบอาชีพ ด้านพฒันา
ตนเอง และโดยภาพรวมไม่แตกตา่งกนั ส่วนด้านสถาบนั แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  

(6)  ด้านการประกอบอาชีพในปัจจุบนั พบว่า นกัศึกษาท่ีประกอบอาชีพใน
ปัจจุบนัแตกต่าง มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อบุลราชธานี ในด้านสงัคม ด้านพฒันาตนเอง และโดยภาพรวม ไม่แตกตา่งกนั สว่นด้านสถาบนั
และด้านประกอบอาชีพ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

(7)  ด้านรายได้ประจําต่อเดือน พบว่า นักศึกษาท่ีมีรายได้ประจําเดือน
แตกต่างกนั มีแรงจงูใจในการเข้าศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
ในด้านสงัคม ด้านพฒันาตนเอง และโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านสถาบนัแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และด้านประกอบอาชีพ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 

ปาริชาติ คณุปลืม้ (2553: 35-43) ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจศกึษาตอ่ในระดบั
ปริญญาโท: กรณีศกึษา นกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
งานวิจัยนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี และเพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศกึษาต่อ
ในระดบัปริญญาโทของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจ 
จํานวน  217 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมติฐานสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) 

ผลการวิจยั พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 20-
25 ปี มากท่ีสดุ ผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเรียนตอ่มากท่ีสดุคือตนเอง และคิดว่าถ้ามีโอกาสจะ
ตดัสินใจเรียนตอ่มากกว่าไม่เรียน เม่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงลําดบัความสําคญัของปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท โดยให้พิจารณาเฉพาะช่ือปัจจยั โดยไม่มี
รายละเอียด ผู้ตอบได้เรียงลําดบัจากมากไปน้อย ผู้วิจยัได้สรุปรวมเป็นคา่เฉลี่ย เรียงลําดบัปัจจยัท่ี
ให้ความสําคญัมากท่ีสดุไปถึงปัจจยัท่ีให้ความสําคญัน้อยท่ีสดุ เรียงลําดบัได้ดงันี ้ ปัจจยัด้าน
อปุกรณ์การเรียน ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั ปัจจยัด้านคณุภาพในการให้บริการ 
ปัจจยัด้านการบริหารจดัการของสถาบนั ปัจจยัด้านสถานท่ี ทําเล/ท่ีตัง้ ปัจจยัด้านอาจารย์ผู้สอน 
ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของสถาบนั ปัจจยัด้านการเพิ่มโอกาสในการหางานทําในอนาคต ปัจจยั
ด้านคา่ใช้จ่ายในการเรียนและปัจจยัด้านหลกัสตูร/จํานวนสาขาวิชา 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโทโดยรวมและรายด้านจําแนกตามเพศ แตกต่างอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทจําแนกตามอาย ุ20-25 ปี 26-
30 ปี 31-35 ปี และอายสุงูกว่า 35 ปี แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท จําแนกตามอายโุดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.99 โดยมีค่าเฉล่ียสงูสดุในกลุ่มอายสุงูกว่า 35 ปี จําแนกเป็นรายปัจจยัพบว่า ปัจจยัด้าน
ภาพลกัษณ์ ปัจจยัด้านหลกัสตูร/จํานวนสาขาวิชา ปัจจยัด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจยัด้านอปุกรณ์
การเรียน ปัจจยัด้านการบริหารจดัการของสถาบนั ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั 
และปัจจยัด้านคณุภาพในการให้บริการมีคา่เฉลี่ยสงูสดุในกลุม่อายสุงูกว่า 35 ปี สว่นปัจจยัด้าน
สถานท่ี ทําเล/ท่ีตัง้ปัจจยัด้านคา่ใช้จ่ายในการเรียน และปัจจยัด้านการเพิ่มโอกาสในการหางานทํา
ในอนาคต มีคา่เฉลี่ยสงูสดุในกลุม่อาย ุ 26-30 ปี สว่นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจศกึษาตอ่ใน
ระดบัปริญญาโทจําแนกตามผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจเรียนท่ีแตกตา่งกนั สง่ผลตอ่การตดัสินใจ
ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือวิเคราะห์
ปัจจยัรายด้านพบว่า ผู้ ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเรียนต่อในระดบัปริญญาโทคือ บิดามารดามี
คา่เฉลี่ยสงูสดุในปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ ปัจจยัด้านสถานท่ี ทําเล/ท่ีตัง้ และปัจจยัด้านคา่ใช้จ่ายใน
การเรียน ส่วนผู้ ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเรียนต่อในระดบัปริญญาโทคือ ตนเองจะมีค่าเฉล่ีย
สงูสดุในปัจจยัด้านหลกัสตูร/จํานวนสาขาวิชา ปัจจยัด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจยัด้านอปุกรณ์การ
เรียน ปัจจยัด้านการบริหารจดัการของสถาบนั ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั ปัจจยั
ด้านคณุภาพในการให้บริการและปัจจยัด้านการเพิ่มโอกาสในการหางานทําในอนาคต และปัจจยั
ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทระหว่างบคุคลท่ีคิดจะเรียนและไม่คิดจะเรียน
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีปัจจยัโดยรวม ปัจจยัด้าน
หลกัสตูร/จํานวนสาขา และปัจจยัด้านบริหารจดัการของสถาบนัมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ
ปริญญาโทของผู้ ท่ีคิดจะเรียนมากกว่าผู้ ท่ีไม่คิดจะเรียนส่วนปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของสถาบนั 
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านอปุกรณ์การเรียน ด้านสถานท่ี ทําเล/ท่ีตัง้ด้านคา่ใช้จ่ายในการเรียนด้าน
สภาพแวดล้อมของสถาบนั ด้านคณุภาพในการให้บริการ และด้านเพิ่มโอกาสในการหางานทําใน
อนาคต พบว่ามีความแตกต่างกนัระหว่างผู้ ท่ีคิดจะเรียนต่อและคิดว่าจะไม่เรียนต่อ อย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การศกึษาปริญญาโทในทกุปัจจยัอยู่ในระดบัมาก 
โดยเรียงลําดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสดุไปน้อยท่ีสดุได้ดงันี ้ ปัจจยัด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนปัจจยัด้าน
หลกัสตูร/จํานวนสาขาวิชา ปัจจยัด้านการบริหารจดัการของสถาบนั ปัจจยัด้านอาจารย์ผู้สอน
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ปัจจยัด้านสถานท่ี ทําเล/ท่ีตัง้ ปัจจยัด้านคณุภาพในการให้บริการ ปัจจยัด้านอปุกรณ์การเรียน 
ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ ปัจจยัด้านการเพิ่มโอกาสในการหางานทําในอนาคต และปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั 

ศรีวรรณา ขวญัชมุ และ อาณตั ิปาลพนัธุ์ (2554: 1-19) แรงจงูใจในการเลือกเข้าศกึษาตอ่
ระดบับณัฑิตศกึษาของนกัศกึษามหาวิทยาลยัมหิดล ปีการศกึษา 2553 มีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
คือ 1) เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจของนกัศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัมหิดล 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแรงจงูใจของนกัศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล โดยจําแนกตามตวัแปร กลุม่สาขาวิชาท่ีเลือกเข้าศกึษา 6 
กลุม่  ได้แก่ กลุม่สาธารณสขุศาสตร์ กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก  กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มภาษาศาสตร์วฒันธรรมและการศกึษา กลุ่ม
สงัคมศาสตร์มนษุยศาสตร์และศิลปศาสตร์ และมีการตัง้สมมติฐานของการวิจยั คือ นกัศกึษาท่ีมี
กลุม่สาขาวิชาท่ีเลือกเข้าศกึษาตา่งกนั ได้แก่ กลุม่วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  กลุม่วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  กลุ่มสาธารณสขุศาสตร์  กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาษาศาสตร์
วฒันธรรมและการศึกษา และกลุ่มสงัคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ จะมีแรงจูงใจใน
การเลือกเข้าศกึษาต่อระดบับณัฑิตศกึษาในด้านวิชาการ ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
บคุคลท่ีเก่ียวข้อง/ด้านความมุง่หวงัของตนเองของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดลแตกตา่งกนั ซึง่ได้
ทําการวิจัยจากนักศึกษาใหม่ท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2553 จํานวน 943 คน โดยใช้วิธีการเจาะจงกลุ่มตวัอย่างและใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยแบง่เนือ้หาแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ ตอนท่ี 1 ข้อมลูสว่น
บคุคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อาชีพปัจจบุนั ระดบัการศกึษา กลุม่สาขาวิชาท่ีเลือกเข้าศกึษา คณะ 
สถาบนัการศกึษาระดบั ป.ตรี ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัแรงจงูใจของนกัศกึษาในการเลือกเข้าศกึษา
ตอ่ มหาวิทยาลยัมหิดล ซึง่มีองค์ประกอบของแรงจงูใจ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ หมายถึง 
ความมีช่ือเสียงหรือความรู้ความสามารถของคณาจารย์ ความพร้อมด้านการเรียนการสอนและ
งานวิจยั 2) ด้านสงัคม หมายถึงความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัมหิดลหรือการได้รับการ
สนบัสนนุจากหน่วยงาน 3) ด้านเศรษฐกิจ หมายถึงค่าใช้จ่ายในการศกึษา อตัราค่าหน่วยกิต 
ระยะเวลาในการศกึษา และ 4) ด้านบคุคลท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง บคุคลในครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน 
รวมทัง้การตดัสนิใจด้วยตนเอง  

สรุปผลการวิจยั พบว่า ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างท่ีเข้าศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษา             
มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นนกัศึกษาเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 79.6 และมีสถานภาพโสด 
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โดยส่วนใหญ่ยงัไม่มีงานทํา  เน่ืองมาจากสภาพสงัคมปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ให้ค่านิยมกบัการเข้า
ศกึษาตอ่ในระดบับณัฑิตศกึษามากขึน้และกลายเป็นบรรทดัฐานของสงัคมวา่อยา่งน้อยทกุคนต้อง
จบปริญญาโท ก่อนประกอบอาชีพ (ซาร์รีฟท์ สือนิ: 2552) และกลุม่สาขาวิชาท่ีนกัศกึษาเข้าศกึษา
มากท่ีสดุ คือ กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมา คือ กลุม่วิทยาศาสตร์และการแพทย์  

จากการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล ด้านวิชาการ ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านบคุคลท่ีเก่ียวข้อง/ด้านความ
มุง่หวงัของตนเอง สรุปวา่  

1)  ด้านวิชาการ  นกัศึกษามีแรงจงูใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดบับณัฑิตศกึษา
ในระดบัมากท่ีสดุ โดยนกัศกึษาให้ความสําคญักบัศกัยภาพด้านการเรียนการสอน งานวิจยั และ
ความรู้ความสามารถของคณาจารย์ในมหาวิทยาลยัมหิดล และการพฒันางานด้านวิจยัของ
มหาวิทยาลยัมหิดลท่ีเจริญก้าวมาโดยตลอด ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมหิดล 
คือ สร้างความเป็นเลศิในการวิจยัและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลศิทางวิชาการ  

2)  ด้านสงัคม นกัศึกษามีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 
ด้านสงัคมในระดบัมาก คือ รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัมหิดล และบณัฑิตท่ี
สําเร็จการศกึษาแล้วมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นอย่างดี การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา
ยงัสร้างโอกาสให้มีอาชีพท่ีมัน่คงก้าวหน้า เน่ืองมาจากความมีช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษาเป็น
ปัจจยัท่ีทําให้มีเหตจุงูใจในการเลือกเข้าศกึษาตอ่สถาบนันัน้  

3)  ด้านเศรษฐกิจ นกัศกึษามีแรงจงูใจในการเลือกเข้าศกึษาต่อระดบับณัฑิตศกึษา 
ด้านเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง เน่ืองมาจากสาเหต ุทุนการศึกษาท่ีสนบัสนุนให้ศึกษาต่อ และ
ความสะดวกในการเดนิหรือสถานท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัมหิดล 

4)  ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง/ด้านความมุ่งหวงัของตนเอง นักศึกษามีแรงจูงใจใน
การเลือกเข้าศกึษาต่อระดบับณัฑิตศกึษา ในระดบัมาก คือ ความต้องการของบิดามารดา หรือ
ผู้ปกครองต้องการให้เข้าศกึษาตอ่ หรือการตดัสินใจด้วยตนเองในการเลือกสถาบนัการศกึษา เพ่ือ
นําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพท่ีตนทํางาน หรือเพิ่มวฒุิทางการศกึษา ซึ่งเป็นแรงจงูใจเกิด
ขึน้มาจากความต้องการของบคุคล (Brow: 1980) 

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า นักศึกษาท่ีมีกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะมีแรงจงูใจในการเลือกเข้าศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษาในด้านสงัคมแตกตา่งกนั และ
กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในด้าน
สงัคมและด้านบคุคลท่ีเก่ียวข้อง/ด้านความมุง่หวงัของตนเองแตกตา่งกนั 
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ประภา สินวรพนัธุ์ (2554: 1-9) ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการศกึษาต่อในระดบั
ปริญญาโทของพนกังานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยันีมี้ความมุง่หมายเพ่ือศกึษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ พนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแตกต่างโดยใช้ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกตา่งเป็น
รายคูด้่วยวิธีกาลงัสองน้อยท่ีสดุ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้สถิติความสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั 

สรุปผลและอภิปรายผล จากผลการวิจยัมีประเด็นท่ีสําคญัสามารถนํามาอภิปรายผลได้
ดงันี ้

1)  ข้อมลูลกัษณะสว่นบคุคล ประกอบด้วย เพศ รายได้ตอ่เดือน ระดบัตําแหน่ง 
ประสบการณ์การทํางาน เกรดเฉล่ียท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญาตรี แตกต่างกนั มีแนวโน้ม
การศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบั ปรมะ    เสตะเวทิน (2533) กลา่วว่า เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตา่งกนัอย่าง
มากในเร่ืองความคิด คา่นิยมและทศันคติ ทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคม กําหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไว้ตา่งกนั อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสงัคมของบคุคล มีอิทธิพล 
อย่างสําคญัต่อปฏิกิริยาของผู้ รับสารท่ีมีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม ประสบการณ์ 
ทศันคต ิคา่นิยมและเป้าหมายท่ีตา่งกนั 

2)  คณุสมบตัสิถาบนัการศกึษาด้านช่ือเสียงของสถาบนั ด้านหลกัสตูรท่ีเปิดสอน 
และด้านช่ือเสียงของผู้สอน มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต่ํา กบัระดบัของโอกาสท่ีจะ
เรียนตอ่ในระดบัปริญญาโทของพนกังานบริษัทเอกชน ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.01 และ 0.05 
ตามลาดบั ซึง่จากวิจยัของศิลาลกัษณ์ แสวงพนัธุ์ และคณะ (2552)  พบว่า ปัจจยัด้านสถาบนัท่ีมี
ผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบการ อยู่ในระดบัมาก ด้วย
เหตผุลสําคญัท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ 1) มหาวิทยาลยัเปิดสาขาท่ีตรงกบัความต้องการ 2) สถาบนัมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ และ 3) ศรัทธาในประวตัิความเป็นมาของมหาวิทยาลยั และคณาจารย์
มีผลงานวิชาการเป็นท่ีเป็นประโยชน์และเป็นท่ียอมรับในวงการอยูใ่นลาดบัท่ี 5 

3)  คา่นิยมปลายทางโดยรวม กบั ระดบัของโอกาสท่ีจะเรียนตอ่ในระดบัปริญญาโท
ของพนกังานบริษัทเอกชน มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต่ํา อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 กลา่วคือ เม่ือคา่นิยมปลายทาง เพิ่มขึน้ จะทําให้ระดบัของโอกาสท่ีจะเรียนตอ่ใน
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ระดบัปริญญาโท เพิ่มขึน้เล็กน้อย ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของชลลดา สิทธิกรโสมนสั (2548) ท่ี
พบวา่จดุมุง่หมายในการเลือกศกึษาตอ่เพ่ือเพิ่มเตมิความรู้ให้กบัตนเอง และเพ่ือศกึษาตอ่ในระดบั
ท่ีสงูขึน้ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะพฤตกิรรมสว่นมากของบคุคลท่ีแสดงออกมานัน้ เกิดจากความตัง้ใจภายในของตวับคุคล 

เสาวลกัษณ์ ปัญญาภาส (2555) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือก
เรียนและความพงึพอใจของนกัศกึษาหลกัสตูรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ มีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือ 1) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกเรียน
หลกัสตูรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2) เพ่ือศกึษาความพงึ
พอใจของนกัศึกษาปริญญาโทท่ีกําลงัศกึษาในคณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 3) เพ่ือศกึษาปัญหาและอปุสรรคของนกัศกึษาปริญญาโทในการศกึษาท่ีคณะบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิต พฒันบริหารศาสตร์ ผลการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีระดบัปัญหาและอปุสรรคท่ี
มีต่อหลกัสตูรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีระดบัปัญหาและอปุสรรคมากท่ีสดุคือเร่ืองช่องทางใน
การติดต่อส่ือสารและการหาข้อมลูในด้านต่างๆ ให้กบันกัศึกษารองลงมาคือ เร่ืองการพฒันา
ปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะให้เป็นปัจจบุนั และท่ีมีปัญหาและอปุสรรคน้อยท่ีสดุคือเร่ืองสถานท่ีตัง้
ของสถาบนัอยู่ไกล ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศกึษาพบว่านกัศกึษามีความพงึพอใจด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกเร่ือง อาหารว่างท่ีจดัให้น้อยท่ีสดุ ดงันัน้คณะบริหารธุรกิจควรมีการปรับปรุงคณุภาพ
และรสชาติของอาหารว่างท่ีจดัให้นกัศกึษา โดยเร่ืองความสดและสะอาด มีปริมาณท่ีเหมาะสม 
และมีรสชาติท่ีถกูปากและนกัศกึษามีความพงึพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีดแูลหลกัสตูรในเร่ืองจํานวน
เจ้าหน้าท่ีในการดแูลตลอดหลกัสตูรมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ ดงันัน้คณะบริหารธุรกิจควรมีการ
เพิ่มจํานวนเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลหลกัสตูรให้มากขึน้ เพ่ือท่ีจะสามารถดแูลนกัศกึษาได้อย่างทัว่ถึง และ
นกัศกึษามีความพงึพอใจเร่ืองวสัดแุละอปุกรณ์การเรียนการสอนท่ีได้รับ เช่น เอกสารในการเรียน
หนงัสือ ส่ือในการเรียนการสอนเป็นต้นน้อยท่ีสดุ ดงันัน้คณะบริหารธุรกิจควรปรับปรุงเร่ืองการ
จดัหาและบริการสื่อวสัดอุปุกรณ์ การเรียนการสอนให้เพียงพอตอ่นกัศกึษา และคณะบริหารธุรกิจ
ควรปรับปรุงช่องทางในการติดตอ่ส่ือสารระหว่างคณะกบันกัศกึษา โดยอาจจะติดตอ่กบันกัศกึษา
ผา่นทัง้โทรศพัท์มือถือและอินเตอร์เน็ต และควรจดัทําฐานข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

วนัวิสาข์  แก้วสมบรูณ์ (2556: 1-4) สรุปเหตจุงูใจในการเข้าศกึษาตอ่ในระดบับณัฑิตศกึษา
ไว้ว่าจากการวิเคราะห์รายด้านพบว่าเหตจุงูใจท่ีทําให้นิสิตเข้าศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศกึษานัน้
ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้
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1)  ปัจจยัด้านความครบถ้วนสมบรูณ์ของสถาบนัการศกึษา  
(1)  มหาวิทยาลัยมีหลกัสูตรการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของ

นกัศกึษา 
(2)  มหาวิทยาลยัมีอปุกรณ์การสอนท่ีทนัสมยั 
(3)  มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียง 
(4)  อาจารย์ท่ีสอนมีช่ือเสียงและมีคณุภาพ 
(5)  มีการทดลองปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง  
(6)  ความสะดวกสบายของห้องเรียนและสวัสดิการของห้องอเนกประสงค์

ตา่งๆ  
2)  ปัจจยัด้านราคา 

(1) คา่เลา่เรียนมีความเหมาะสม 
(2)  ระบบการจ่ายคา่เลา่เรียนมีความสะดวก อาจมีการโอนผา่นบญัชีธนาคาร 

3)  ปัจจยัด้านสถานท่ี  
(1)  มหาวิทยาลยัมีท่ีจอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายแก่นกัศกึษา 
(2)  มีพืน้ท่ีบริเวณมหาวิทยาลยักว้างขวางและมีสภาพแวดล้อมท่ีดี  
(3)  สถานท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยมีความสะดวกในการเดินทางและเป็น

ศนูย์กลางในการเดนิทาง  
4)  ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด 

(1)  ทางมหาวิทยาลยัมีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในส่ือตา่งๆ อยา่งทัว่ถึง 
(2)  ทางมหาวิทยาลยัมีระบบการผอ่นผนัคา่เลา่เรียนหรือมีทนุการศกึษาให้    

5)  ปัจจยัด้านหน้าท่ีการงาน ผู้ ท่ีจบการศกึษาในระดบัปริญญาโทสามารถเข้าสู่
ตําแหน่งบางตําแหน่งได้ง่ายกว่าผู้ จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เน่ืองจากบางหน่วยงานจะ
กําหนดคณุสมบตัิของผู้ เข้าสอบไว้ตัง้แต่ตอนเร่ิมต้น เน่ืองจากเช่ือว่าผู้ ท่ีมีการศกึษาสงู น่าจะมีวฒุิ
ภาวะและประสบการณ์มากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต่ํา 

6)  ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว ผู้ ท่ีมาศึกษาต่ออาจมีเหตุผลส่วนตัวในการเข้า
ศกึษาต่อ เพราะอยากมีช่ือเสียง เกียรติยศ อยากได้ช่ือว่าเป็นผู้จบปริญญาโท ต้องการท่ีจะได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์จากมหาวิทยาลยั โดยเน้นท่ีการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนและเนือ้หาวิชาเพ่ือสามารถท่ีจะนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้จริง  

7)  ปัจจยัด้านอิทธิพลจากการชกัจูงจากบคุคลและส่ือ นิสิตบางคนเข้ามาศกึษา
ต่อโดยการสนบัสนุนหรือได้รับคําชีแ้จงจากเพ่ือน ครู อาจารย์ท่ีเคยสอนมา ญาติพ่ีน้องหรือสามี
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ภรรยาให้การสนบัสนุน ตลอดจนได้ทราบข่าวการรับสมคัรจากส่ือต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทย ุ
โทรทศัน์ เป็นต้น   

8)  ปัจจยัด้านการเป็นสาขาวิชาท่ีตรงกบัความต้องการของสงัคม เน่ืองจากนิสิต
สว่นใหญ่ ก่อนตดัสินใจเข้าศกึษาต่อในระดบับณัฑิตศกึษานัน้ ต้องมีการศกึษาค้นคว้าข้อมลูเร่ือง
ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจบุนัว่าเน้นไปในสาขาวิชาใดและมีความต้องการนิสิตท่ีจบ
ปริญญาโทมากกวา่ปริญญาตรีมากน้อยแคไ่หน 

กรธัช อยู่สขุ (2556) ศกึษาปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการเรียนต่อด้าน MBA: 11 Cs to 
Consider in MBA Course โดยสํารวจ ปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการตดัสินใจว่าจะเรียนหลกัสตูร
ทางด้านบริหารธุรกิจหรือ MBA ท่ีไหนดี นัน้มีอะไรบ้าง โดยพบวา่คนท่ีเลือกเรียนตอ่ทางด้าน MBA 
นัน้มกัพิจารณาดปัูจจยัในการเลือกเรียน โดยสามารถแบง่ออกได้เป็น 11 ปัจจยัด้วยกนัคือ   

1)  Curriculum หมายถึงตวัหลกัสตูรท่ีต้องการเรียน ปัจจุบนัสถาบนัท่ีสอน
ระดบัอดุมศกึษามกัเปิดหลกัสตูรทางด้านบริหารธุรกิจหรือ MBA จํานวนมาก แตล่ะท่ีก็พยายาม
แยกย่อยให้มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับผู้ เรียนในการเลือกเรียนหลกัสตูรใน
สาขาวิชาท่ีตนเองต้องการมากท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาเก่ียวกบัการเงิน การตลาด การเป็น
ผู้ประกอบการ การจดัการนวตักรรม การจดัการเทคโนโลยี การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ การ
จดัการธุรกิจการบิน การจดัการธุรกิจสขุภาพ การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว ธรรมาภิบาล ฯ การ
จดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรยงัแบง่ตามผู้ เรียนคือหลกัสตูรท่ีเรียนในเวลาราชการ (Full Time) 
เรียนนอกเวลาราชการเฉพาะเย็นวนัธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์อีกด้วย จากการสํารวจพบว่าเนือ้หา
หลกัในการเรียนการสอนของแตล่ะหลกัสตูรนัน้แทบจะไม่มีความแตกตา่งกนั แตจ่ะแตกตา่งกนัท่ี
รายวิชาท่ีเพิ่มเติมเข้ามาตามแขนงท่ีหลกัสตูรนัน้ๆต้องการเน้นเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนเนือ้หาท่ีลกึซึง้
มากขึน้เช่น MBA ด้านการเงิน ก็จะเรียนรายวิชาหลกัคล้ายกบั MBA สาขาวิชาอ่ืนๆ แต่จะมี
รายวิชาเก่ียวกับการเงินมากกว่า ส่วนคนท่ีเรียน MBA ด้านการจดัการธุรกิจการบิน นอกจาก
รายวิชาหลกัท่ีเรียนเหมือนกบั MBA สาขาอ่ืนๆแล้วก็จะเพิ่มเติมเนือ้หาท่ีเน้นไปทางธุรกิจการบิน
พาณิชย์เป็นต้น ดงันัน้ตวัผู้ เรียนเองควรพิจารณาดใูห้ดีก่อนตดัสินใจว่าสนใจเรียน MBA ท่ีเน้น
สาขาวิชาใดเป็นพิเศษ เพ่ือจะได้เลือกหลกัสตูรให้ตรงตามความต้องการ ทัง้นีอ้าจดจูากลกัษณะ
งานของตนเองว่าเก่ียวข้องกบัอะไร หรือต้องใช้ความรู้ด้านใดเป็นพิเศษเพ่ือท่ีจะสามารถนําเอาสิ่ง
ท่ีเรียนนัน้มาปรับใช้ในการทํางานของตนได้ 

2)  Course Instructors นอกจากเร่ืองของเนือ้หาหลกัสตูรแล้ว อาจารย์ผู้สอนใน
หลกัสตูรนบัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีผู้ เรียนควรพิจารณา เพราะเนือ้หาหลกัสตูรแม้ดีเพียงใด แต่ถ้า
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อาจารย์ผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาท่ีสอนอย่างแท้จริงหรือถ่ายทอดได้ไม่ดีพอ ก็ไม่
สามารถทําให้การเรียน MBA ของผู้ เรียนมีประสิทธิภาพได้ ผู้ ท่ีสอนในเนือ้หาใดๆ ควรเป็นคนท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอน การทํางานหรือทําวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หานัน้ๆ มาพอสมควร เช่นหาก
สอนเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด ก็ควรผ่านการทํางานด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นท่ีปรึกษาให้กบั
องค์กรธุรกิจหรือการทําวิจยัด้านการสื่อสารการตลาดมา ทัง้นีผู้้ ท่ีกําลงัตดัสินใจเรียนสามารถ
พิจารณาจากตวัของอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะหลกัสตูรได้จากคณุวฒุิอีกทาง เช่น อาจารย์ผู้สอนใน
หลกัสตูรจบปริญญาเอกในด้านท่ีเก่ียวข้องจากสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือหรือมีช่ือเสียง หรืออาจารย์
ผู้สอนมีตําแหน่งวิชาการไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.), รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาต
ราจารย์ (ศ.) เพราะคณุวฒุิและตําแหน่งทางวิชาการเป็นอีกตวัชีว้ดัหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าอาจารย์
ผู้สอนมีความรู้ความเช่ียวชาญในรายวิชานัน้ๆอย่างแท้จริง สิ่งหนึ่งท่ีไม่มองข้ามในการพิจารณา
อาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูรคือควรมีอาจารย์ประจําหลกัสตูรท่ีทําการสอนเต็มเวลาในหลกัสตูรของ
สถาบนันัน้พอสมควร เพราะบางมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอน MBA บางท่ีพบว่ามีอาจารย์ประจํา
หลกัสตูรเพียงแค ่4 -5 คนเท่านัน้ แตอ่าจารย์ท่ีมาสอนในหลกัสตูรสว่นใหญ่กลบัเป็นอาจารย์พิเศษ
ท่ีเชิญจากสถาบนัอ่ืนๆมาสอน ท่ีต้องพิจารณาข้อนีด้้วยเพราะอาจารย์ประจําจะทําหน้าท่ีเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาของผู้ เรียนด้วย แต่อาจารย์ท่ีทางสถาบนัเชิญมาสอนหรืออาจารย์พิเศษนัน้ไม่
ได้มาเป็นท่ีปรึกษาให้กบัผู้ เรียน ดงันัน้ หากจํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูรน้อยก็อาจมีเวลาหรือ
การเอาใจใสด่แูลให้คําปรึกษาผู้ เรียนได้ไม่มีประสิทธิภาพพอ ก็อาจสง่ผลตอ่ตวัผู้ เรียนด้วยเช่นกนั 
เช่นอาจจบช้าเพราะขาดการให้คําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ์เป็นต้น 

 3)  Cost หรือคา่ใช้จ่ายเป็นอีกปัจจยัท่ีไม่อาจมองข้ามได้ บางคนอาจพิจารณาถึง
คา่ใช้จ่ายเป็นอนัดบัแรกในการเลือกว่าจะเรียน MBA ท่ีใด แตล่ะท่ีก็มีค่าใช้จ่ายใน MBA แตล่ะ
หลกัสตูรของแต่ละมหาวิทยาลยัไม่เท่ากนันะครับ นอกจากนีห้ลกัสตูร MBA ของมหาวิทยาลยั
เดียวกนั แตเ่รียนเตม็เวลากบัเรียนนอกเวลา เรียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ก็จะมีคา่ใช้จ่าย
แตกต่างกนัอีกด้วย ดงันัน้ตวัผู้ กําลงัตดัสินใจเลือกหลกัสตูร MBA ควรพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายท่ี
ตนเองคิกว่าพอจะรับไหวในการเรียนตลอกหลกัสตูรอยู่ท่ีประมาณเท่าไร เพราะปัจจบุนัคา่ใช้จ่าย 
MBA ก็อยู่ท่ีตัง้แต่ 80,000 ถึงหนึ่งล้านกว่าบาทขึน้อยู่กบัหลกัสตูรและสถาบนั นอกจากนีย้งัมี
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีอาจเพิ่มเตมิขึน้มาอีกซึง่ก็ต้องนํามาพิจาณาร่วมด้วยเช่นกนั ได้แก่ คา่หนงัสือ คา่
เดินทาง ค่าดูงานซึ่งก็มีทัง้แบบท่ีจัดให้นักศึกษาไปดูงานในประเทศหรือต่างประเทศแล้วแต่
หลกัสตูร คา่กิจกรรมนอกสถานท่ี ทัง้หมดต้องนํามาพิจารณารวมในคา่ใช้จ่ายด้วยนะครับ เพราะ
บางทีบางหลกัสตูรอาจระบเุฉพาะคา่ธรรมเนียมและคา่เทอม แตไ่ม่ได้ระบคุา่อะไรตอ่มิอะไรตา่งๆ
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เหล่านีไ้ว้ทําให้ผู้ เรียนเห็นว่าค่าเล่าเรียนไม่แพง แต่พอไปเรียนจริงๆ แล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามา 
นอกจากคา่เรียนแล้วดวูา่หลกัสตูรท่ีจะเรียนมีทนุให้ด้วยหรือเปลา่ อาจจะเป็นทนุบางสว่นหรือทนุท่ี
ครอบคลมุคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  

 4)  Core Facilities สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีหลกัสตูรหรือมหาวิทยาลยัมี
ให้บริการสําหรับนิสิตนกัศกึษาก็มีความสําคญัไม่น้อยกว่าปัจจยัอ่ืนๆ เพราะอปุกรณ์ในการเรียน
การสอน ระบบสารสนเทศท่ีจําเป็น ระบบอินเตอร์เน็ตให้นกัศึกษา แหล่งค้นคว้าข้อมลูอย่าง
ห้องสมดุคณะหรือมหาวิทยาลยันัน้นบัเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในการเรียนการสอน เพราะการเรียน 
MBA นัน้จําเป็นต้องมีการค้าคว้าข้อมลูคอ่นข้างมาก ดงันัน้หากหลกัสตูรหรือมหาวิทยาลยัมีแหลง่
ในการค้นคว้าข้อมลูให้ก็จะเป็นการสะดวกตอ่ตวัผู้ เรียนท่ีไมต้่องออกไปหาหยิบยืมจากแหลง่อ่ืน   

5)  Class size จํานวนผู้ เรียนในชัน้เรียนก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีควรพิจารณา 
เพราะอย่าลืมว่าการเรียนการสอน MBA นัน้ควรจะต้องมีการถกเถียงอภิปรายเก่ียวกบัเนือ้หาหรือ
กรณีศกึษาต่างๆ หากจํานวนผู้ เรียนในชัน้เรียนมากเกินไปย่อมไม่ดีต่อการเรียนการสอนรูปแบบ
ดงักล่าวเพราะไม่สามารถทําได้อย่างทั่วถึง ตวัผู้ เรียนก็อาจจะได้รับผลจากการเรียนรูปแบบ
ดงักล่าวได้ไม่เต็มท่ี อีกทัง้หากมีผู้ เรียนมากเกินไปจะทําให้ภาระการเป็นท่ีปรึกษาของอาจารย์
ประจําหลกัสตูรมากเกินไป จนไม่มีเวลาเพียงพอในการคอยให้คําปรึกษาหรือไม่สามารถดแูลเร่ือง
การทําวิทยานิพนธ์ได้ 

 6) Credit ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของทัง้สถาบนั คณะ คณาจารย์ หลกัสตูร 
และการได้รับการยอมรับในเร่ืองของคณุภาพของบณัฑิตท่ีจบจากหลกัสตูร รวมไปถึงความสําเร็จ
ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุนั นบัเป็นอีกปัจจยัท่ีไม่ควรมองข้าม เพราะสิ่งเหลา่นีแ้สดงให้เห็นว่า
หลกัสตูรท่ีเราจะเลือกเรียนนัน้มีคณุภาพสงูเพียงใด การท่ีหลกัสตูรได้รับการยอมรับจากองค์กร
ต่างๆ ว่าผู้ ท่ีเรียนจบจากท่ีน่ีมีความสามารถในการทํางาน ย่อมสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตวั
ผู้ เรียนได้และย่อมเพิ่มโอกาสในการได้รับข้อเสนอท่ีดีในเส้นทางอาชีพของผู้ เรียนด้วยเช่นกัน 
นอกจากนีค้วามสําเร็จของผู้ ท่ีจบจากหลกัสตูรไม่ว่าจะเป็นการท่ีผู้ ท่ีจบจากหลกัสตูรของสถาบนั
นัน้ๆได้รับค่าตอบแทนสงูกว่า หรือมีจํานวนของศิษย์เก่าจากหลกัสตูรของสถาบนันัน้ๆ ก้าวเข้าสู่
ระดบับริหารขององค์กรตา่งๆมากกวา่ก็ยอ่มแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบม่เพาะผู้ เรียนใน
การก้าวเข้าสู่อาชีพได้ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี ดงันัน้เวลาจะเลือกหลกัสตูรควรดเูร่ือง 
Credit ของหลกัสตูรด้วย 

 7)  Connection สิง่หนึง่ท่ีคนเรียน MBA ต้องการหลงัจากเข้าไปเรียนในหลกัสตูร
ของสถาบนัใดๆนัน่คือการมีการสร้างเครือข่ายท่ีดี บางคนต้องการให้ได้เรียนหลกัสตูรเดียวกนัใน
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ชัน้เรียนท่ีมีผู้ เรียนเป็นนกัธุรกิจ หรือทายาทนกัธุรกิจ นกัการเมืองช่ือดงั เพ่ือต้องการเข้าไปสาน
สมัพนัธ์เพ่ือต่อยอดธุรกิจหรือความก้าวหน้าของอาชีพการงานของตวัเอง อีกทัง้ ในปัจจบุนัการ
สร้างเครือข่ายนบัวนัจะมีความสําคญัมากขึน้ในการทําธุรกิจหรือความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะ
หากตวัผู้ เรียนมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมชัน้ท่ีเก่ง มีความสามารถในการทําธุรกิจหรือสามารถ
ให้คําแนะนําปรึกษาได้ ก็ยอ่มสง่ผลให้ผู้ เรียนประสบความสําเร็จในอนาคตได้เช่นกนั   

8)  Convenience อีกหนึ่งปัจจยัในการเลือกเรียน MBA คือความสะดวกสบาย
ของตวัผู้ เรียนครับ เพราะถ้าเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของสถานท่ีหรือการเดินทางก็ไม่ควรจะ
ลําบากเกินไป บางคนอาจเลือกเรียนหลกัสตูรของสถาบนัท่ีใกล้ๆ กบัท่ีทํางานหรือท่ีบ้านของตวัเอง 
จะได้เดินทางสะดวก เพราะหากต้องมาเสียเวลากบัการเดินทางแล้ว สง่ผลตอ่การเรียน ใครขบัรถ
ไปเรียนต้องดดู้วยว่ามีท่ีจอดรถให้เพียงพอหรือไม่ ช่วงหลงัๆ จึงมีมหาวิทยาลยับางแห่งไปเปิด
หลกัสตูรตามใจกลางเมืองท่ีผู้ เรียนสามารถเดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวกสบาย ในตา่งจงัหวดั
เองก็มีผู้สนใจอยากเรียนหลกัสตูร MBA มากแตบ่างแห่งไม่มีหลกัสตูรให้เรียนจะให้เดินทางเข้ามา
เรียนท่ีกรุงเทพก็ลําบากไม่สะดวก จึงมีบางมหาวิทยาลยัเข้าไปตัง้ศนูย์หรือวิทยาเขตในพืน้ท่ีเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน 

 9)  Case Studies ตวัอย่างหรือกรณีศกึษาท่ีนํามาใช้ในการเรียนการสอนนัน้ มี
ความสําคญัท่ีสามารถทําให้ผู้ เรียน MBA ได้เข้าใจและมองเห็นภาพจริงได้มากกว่าท่ีจะเน้นเรียน
จากเนือ้หาอย่างเดียวครับ ซึ่งตวัอย่างหรือกรณีศึกษานัน้อาจมาจากผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจ
ตา่งๆ มาเป็นคนบรรยายให้นกัศกึษาเรียนรู้และสามารถถามคําถามกบัผู้ มีประสบการณ์ได้โดยตรง 
นบัเป็นสิง่ท่ีมีคณุคา่อยา่งมากในการเรียน MBA  นอกจากนีต้งัอย่างของกรณีศกึษาอาจมาจากตวั
ของผู้ เรียนร่วมคลาสเดียวกันท่ีต้องการนําเอาปัญหาหรือวิธีการจัดการจากประสบการตรงของ
ตนเองมาร่วมแบ่งปันเพ่ือให้ทกุคนได้ช่วยกนัขบคิด อภิปรายหรือช่วยกนัหาทางออกหรือวิธีการ
จดัการแบบอ่ืนท่ีบางครัง้อาจนึกไม่ถึงก็ได้ หรืออาจมาจากงานศกึษาวิจยัของอาจารย์ผู้สอนเองท่ี
ได้ทําการศกึษาวิจยัแล้วนําเอามาเป็นกรณีศกึษาให้กบัผู้ เรียนในชัน้ก็ได้ หลกัสตูร MBA ท่ีดีควรมี
ตวัอย่างหรือกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจและหลากหลายเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถศึกษาตวัอย่างได้จาก
กรณีศกึษาได้อยา่งเตม็ท่ี 

 10) Community เร่ืองของชมุชนการเรียน MBA ของผู้ เรียน ผู้ เรียนบางคนมกั
สอบถามว่า เพ่ือร่วมชัน้สว่นใหญ่เป็นยงัไง แข่งขนักนัสงูหรือไม่ ดงันัน้ หากใครท่ียงักลวัว่าจะเจอ
กบับรรยากาศการเรียนท่ีแข่งขนักนัมากเกินไปหรือไม่ชอบบรรยากาศท่ีต้องเรียนแบบแบ่งพรรค
แบง่พวก แบง่กลุม่กนัมากไปควรพิจารณาเร่ืองนีด้้วย  
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11) Culture วฒันธรรมของแตล่ะสถาบนัท่ีเปิดสอน MBA นัน้แตล่ะท่ีย่อมแตกตา่ง
กนัอยา่งแน่นอน บางท่ีอาจมีความเป็นนานาชาตคิอ่นข้างสงู บางท่ียงัคงมีระบบรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ระบบ
อาวโุส หรือบางมหาวิทยาลยัค่อนข้างจะมีความเป็น Traditional มาก ผู้ เรียนควรพิจารณาว่า
วฒันธรรมของสถาบนัสําหรับหลกัสตูรท่ีจะเรียนเหมาะกบัตวัเองหรือไม่ หากไปเจอหลกัสตูรท่ี
วฒันธรรมการเรียนการสอนไมต่รงกบัท่ีตวัเองต้องการก็อาจไมมี่ความสขุในการเรียนได้ 



 
บทที่ 3 

 
กรอบแนวคดิและวธีิการวจิัย 

 
3.1  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
 

 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 

 ปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ 
(จดุเน้น) ของสถาบนั 

 การพฒันาหลกัสตูรการศกึษา 

 การพฒันาคณาจารย์ 

 รูปแบบและวิธีการเรียนการสอน 

 การบริการด้านกายภาพของสถาบนั 

 คณุภาพของบณัฑิตและผู้ สําเร็จ
การศกึษาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

 การให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมลูขา่วสาร 

 การวิจยั 

 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

 ผู้ นําและการบริหารจดัการ 

 

เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโท 

 ต้องการพฒันาตนเอง 

 ต้องการพฒันาสถานภาพทาง
สงัคม 

 ต้องการพฒันาอาชีพ 

 ต้องการสร้างเครือขา่ย 
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3.2  สมมตฐิานการวจิัย 
 
3.2.1 สถานภาพสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนัสง่ผลให้เหตผุลในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของ

นกัศกึษาระดบัปริญญาโทสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 
3.2.2 สถานภาพส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการ

พฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

3.2.3 เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจัยด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 
 
3.3  คาํนิยามศัพท์ 

 
3.3.1 ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั หมายถึง ปัจจยัด้านการพฒันา 10 ด้าน 

ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ (จดุเน้น) ของสถาบนั 2) การพฒันาหลกัสตูรการศกึษา 
3) การพฒันาคณาจารย์ 4) รูปแบบและวิธีการเรียนการสอน 5) การบริการด้านกายภาพของ
สถาบนั 6) คณุภาพของบณัฑิตและผู้ สําเร็จการศึกษาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 7) การให้
คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 8) การวิจยั 9) การบริการทางวิชาการแก่สงัคม และ 10) 
ผู้ นําและการบริหารจดัการ 

3.3.2 ด้านปรัชญา ปณิธาน และอัตลกัษณ์ (จุดเน้น) ของสถาบนั หมายถึง สถาบนัมี
ปรัชญา สร้างปัญญา เพ่ือการเปล่ียนแปลง (WISDOM for Change) ซึง่เหมาะสมกบัสภาพการณ์
ในปัจจบุนั สามารถผลติบณัฑิตท่ีมีภาวะผู้ นําและมีความรู้คูค่ณุธรรม เป็นสถาบนัชัน้นําแห่งชาติท่ี
สร้างผู้ นําและองค์ความรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงในระดบัสากลท่ีจดัการเรียนการสอนเฉพาะระดบั
บณัฑิตศกึษา (สงูกว่าปริญญาตรี)และมีความเป็นเลิศใน 3 ภารกิจ คือ การวิจยั การจดัการเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ 

3.3.3 ด้านการพฒันาหลกัสตูรการศึกษา หมายถึง สถาบนัมีการเปิดหลกัสตูรใหม่และ
ปรับปรุงหลกัสตูรเดิมอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งเน้นการวิจยัและพฒันา ตรงกับความ
ต้องการบณัฑิตในตลาดแรงงาน อีกทัง้มีองค์ความรู้ทนัสมยัสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาประเทศ 
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3.3.4 ด้านการพฒันาคณาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ของสถาบนัเพียงพอกับหลกัสตูร
และจํานวนนกัศกึษา คณาจารย์ของสถาบนัสว่นใหญ่มีคณุวฒุิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ตลอดจนมีองค์ความรู้และประสบการณ์
สงูคณาจารย์ของสถาบนัเป็นท่ียอมรับ มีจรรยาบรรณ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีในสงัคม 

3.3.5 ด้านรูปแบบและวิธีการเรียนการสอน หมายถึง สถาบนัมีการจดัรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั เปิดโอกาสให้นกัศึกษาค้นคว้าวิจยัโดยอิสระในรูปโครงการวิจยั
สว่นบคุคล (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) มีการจดัการเรียนการสอนทัง้ภาคบรรยายและปฏิบตัิสถาบนั
มีเอกสาร ตํารา และระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย เพียงพอสําหรับนักศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และมีการเชิญผู้ทรงคณุวุฒิและผู้ มีประสบการณ์จากภายนอกมา
เป็นอาจารย์พิเศษหรือมีการศกึษาดงูานหน่วยงานภายนอก 

3.3.6 ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั หมายถึง สถาบนัมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและมี
ภมูิทศัน์ท่ีสวยงาม มีห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ มีการให้บริการห้องสมดุท่ีทนัสมยัและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นในด้านงานทะเบียนนกัศกึษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การรักษาพยาบาล สถานท่ีออกกําลงักาย การจัดจําหน่ายอาหาร และท่ีจอดรถ 
ระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ เช่น 
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจดัของเสีย การจดัการขยะ ระบบและอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ และพนกังานรักษาความปลอดภยั เป็นต้น 

3.3.7 ด้านคุณภาพของบัณฑิตและผู้ สําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
หมายถึงผู้ สําเร็จการศึกษาจากสถาบนัเป็นท่ียอมรับของสงัคมว่าเป็นผู้ ท่ีมีภาวะผู้ นํา เป็นผู้ ท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรมและเป็นนกับริหารการเปล่ียนแปลง 

3.3.8 ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร หมายถึง สถาบนัมีการจดัให้
คําปรึกษาทางวิชาการแก่นกัศึกษา มีการจดัทําฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับ
ประกาศข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษาปัจจบุนัและศิษย์เก่า เช่น ข้อมลูทนุการศกึษา 
ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ีทันสมัยและท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีศึกษา 
นอกจากนัน้  สถาบนัควรมีความร่วมมือกบัหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือเป็นแหลง่
ศกึษาดงูาน และให้นกัศกึษาได้ฝึกรับผิดชอบในการจดักิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางสงัคม
ร่วมกนั อีกทัง้ สถาบนัควรมีการจดักิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมของสโมสรนกัศกึษา
และชมรมตา่งๆ เพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์สําหรับนกัศกึษา 
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3.3.9 ด้านการวิจยั หมายถึง สถาบนัเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นด้านการวิจยัและมี
ผลงานวิจัยเป็นท่ียอมรับ มีการบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน มีผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพทัง้ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ และสถาบนัได้มีการรวบรวม คดัสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่สู่สาธารณชนและ
ผู้ เก่ียวข้องได้นําไปใช้ประโยชน์ 

3.3.10 ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง สถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการ ให้คําปรึกษา ค้นคว้าวิจยัเพ่ือหาคําตอบหรือเพ่ือชีแ้นะสงัคม จดัฝึกอบรมหลกัสตูรระยะ
สัน้ การจัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ มีการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ ตลอดจน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบคุคลหรือ
หน่วยงานจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพท่ีจะให้บริการ เช่น 
ความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการนําผลงานวิจยัไปปรับปรุงแก้ปัญหา เป็นต้น 

3.3.11 ด้านผู้ นําและการบริหารจัดการ หมายถึง ผู้ บริหารของสถาบันเป็นบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี และเป็นท่ียอมรับในสงัคม เป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ มีความเป็นผู้ นําและมีธรร
มาภิบาล เป็นนกับริหารการเปล่ียนแปลง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบัสถาบนัได้อย่างเป็น
รูปธรรมและสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ท่ีมุ่งเน้น “สร้างปัญญา เพ่ือการเปล่ียนแปลง 
(WISDOM for Change)”นอกจากนัน้ ผู้บริหารของสถาบนัควรมุ่งการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
เพ่ือยกระดบัให้เป็นสถาบนัท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและสามารถแขง่ขนัได้ในระดบัสากล 

3.3.12 เหตผุลในการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท หมายถึง ความต้องการเข้า
ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทเน่ืองจากเหตผุลเพราะต้องการพฒันาตนเอง ต้องการพฒันาสถานภาพ
ทางสงัคม ต้องการพฒันาอาชีพ ต้องการสร้างเครือขา่ย หรือเพราะเหตผุลอ่ืนๆ  
 
3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

3.4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2555  ทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร/ภมูิภาค) จํานวน 6,064 คน และการวิจยัครัง้นีศ้กึษาจากกลุม่ตวัอยา่ง (Sample 
Size) โดยคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีน้อยท่ีสุดท่ีจะยอมรับได้ว่ามากพอท่ีจะใช้เป็น
ตวัแทนของประชากรได้ตามสตูรของ Yamane (Yamane, 1973: 727)  โดยแทนค่าในสตูร ท่ีระดบั
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ความเช่ือมัน่ในการเลือกตวัอย่าง 95% โดยยอมให้เกิดความผิดพลาดได้ไม่เกิน 5% ได้ผลดงันี ้
          

n =      _N___ 
       1+Ne2 
     n = 6,064     

n = ____6,064____ 
      1+6,064 (.05)2 

     n =  375  คน 
 
  เม่ือ n  คือ  จํานวนประขากรตวัอยา่ง 
   N  คือ  จํานวนประชากรทัง้หมด 
   e  คือ  ความคลาดเคล่ือนท่ีกําหนดวา่จะให้มีระดบัสําคญัเป็น 0.05 

ดงันัน้ เม่ือแทนคา่ด้วยจํานวนจริงของประชากร ตามสตูรของ Yamane จึงได้ผลการคํานวณ
คา่เท่ากบัขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 375 คน 
 
 3.4.2  วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 การวิจยัครัง้นี ้ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยการ
แบง่ประชากรออกเป็นพวกยอ่ยๆ หรือเรียกวา่แบง่ชัน้ (Strata) แล้วสุม่ตวัอย่างจากทกุพวกออกมา
ตามสดัสว่นมากน้อยของแตล่ะพวกโดยต้องใช้วิธีสุม่อย่างง่ายในขัน้สุม่จริง วิธีนีเ้ป็นท่ีนิยมใช้มาก 
และถือวา่กลุม่ตวัอยา่งเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร 
      ประชากร คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีลงทะเบียน
เรียนในภาคการศกึษาท่ี 2/2555  ทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษ (กรุงเทพมหานคร/ภมูิภาค) จํานวน 
6,064คน จําแนกเป็นพวกตามคณะท่ีเรียน มีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1,879 คน คณะ
บริหารธุรกิจ 1,391คน คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 570 คน คณะพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม 370 
คน คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 526 คน คณะภาษาและการสื่อสาร 254 คน คณะสถิติประยกุต์ 
653 คน คณะนิติศาสตร์ 266 คน คณะการจดัการการท่องเท่ียว 107 คน และคณะนิเทศศาสตร์ 
48 คน เม่ือเทียบขนาดของกลุม่ตวัอย่างจากประชากรได้ 375 คน จะได้กลุม่ตวัอย่างตามสดัสว่น
แตล่ะคณะดงัตาราง 
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ตารางที่ 3.1  สดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามคณะ 
 

คณะ จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง (คน) 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์     
คณะบริหารธรุกิจ         
คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
คณะภาษาและการส่ือสาร 

116 
86 
35 
23 
33 
16 

คณะสถิตปิระยกุต์ 
คณะนิตศิาสตร์   
คณะการจดัการการท่องเท่ียว 
คณะนิเทศศาสตร์ 

40 
16 
7 
3 

 
3.5  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา 
  

ในการศกึษาครัง้นี ้ ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศกึษา ซึง่มีขัน้ตอนการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

1)  ศกึษางานวิจยั ทฤษฎี และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัด้านการพฒันา
คณุภาพของสถาบนั การศกึษาเพ่ือสร้างกรอบแนวคดิในการศกึษา 

2)  สร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย  
4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อคําถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ สาขาวิชาท่ี
สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ปัจจบุนัศกึษาอยู่ในคณะ  สภาพการเป็นนกัศกึษา  อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

สว่นท่ี 2 ข้อมลูเหตผุลในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ได้แก่ ต้องการพฒันาตนเอง  ต้องการพฒันาสถานภาพทาง
สังคม  ต้องการพัฒนาอาชีพ  สนองความต้องการของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และ ต้องการสร้าง
เครือขา่ย ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ มีข้อคําถามจํานวน 1 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 ข้อคําถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยข้อคําถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการ
พฒันาคณุภาพสามารถจําแนกออกเป็นด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1)  ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
2)  ด้านการพฒันาหลกัสตูร 
3)  ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
4)  ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
5)  ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั 
6)  ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา 
7)  ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูขา่วสาร 
8)  ด้านการวิจยั 
9)  ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
10)  ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด จํานวน 2 ข้อ 

3)  นําเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและ
เหมาะสม 

4)  การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยทําการสอบถามหน่วยตวัอย่าง 
เพ่ือตรวจสอบว่าข้อคําถามในแต่ละข้อว่าสามารถส่ือความหมายตรงตามท่ีผู้ศึกษาต้องการ มี
ความชดัเจนและเหมาะสมหรือไม่ เพ่ือทําการศกึษาข้อบกพร่องในเร่ืองของการใช้ภาษา ผลจาก
การตรวจสอบพบวา่มีข้อคําถามบางข้อท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเร่ืองการใช้ภาษา 

5)  นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนําแบบสอบถาม
ไปทดสอบกบัหน่วยตวัอยา่ง จํานวน 20 คน 

6) หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการของ Cronbach’s 
Alpha จากการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.97 แสดงว่าแบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมัน่เพราะคา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 เป็น
คา่บวกและมีคา่ใกล้ 1 

7)  จดัทําแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือนําไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
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3.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม– 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยเก็บรวบรวมข้อมลูโดยทอดแบบสอบถามนกัศกึษาปริญญาโท สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2555 ทัง้ภาคปกติ และ 
ภาคพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) จํานวน 500 ชดุ  
 
3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  
ในการวิจยัได้ทําการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามจํานวน 500 ชุดมาทําการประมวลผล
ตามระเบียบวิธีทางสถิตซิึง่มีขัน้ตอนการวิเคราะห์ดงันี ้

3.7.1 การตรวจสอบความถกูต้อง และความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมา
ทัง้หมด และคดัเลือกให้ได้ตามจํานวนสดัส่วนของหน่วยตวัอย่างท่ีได้กําหนดไว้ท่ี 375 คน แล้วทํา
การลงรหัสข้อมูลของแบบสอบถามในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือทําการประมวลผลหาค่าสถิติท่ี
ต้องการ 

3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้การคํานวณคา่ทางสถิตดิงัตอ่ไปนี ้
1)  ข้อมลูแบบสอบถาม สว่นท่ี1 ข้อคําถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคล วิเคราะห์

โดยการแจกแจงความถ่ีและแปลงเป็นคา่ร้อยละ (Percentage) 
2)  ข้อมลูแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเหตผุลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของ

นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี
และแปลงเป็นคา่ร้อยละ (Percentage) 

3)  ข้อมูลแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 ข้อคําถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนา
คณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนั
บณัฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์
ระดบัการให้คะแนนความคดิเห็นแบง่ออกเป็น 5 ระดบัคะแนน ดงันี ้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

มากท่ีสดุ    5  คะแนน 
มาก     4  คะแนน 
ปานกลาง    3  คะแนน 
น้อย     2  คะแนน 
น้อยท่ีสดุ    1  คะแนน 
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  การแปรผลข้อมลูสว่นนีไ้ด้จากการใช้คา่เฉลี่ยความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดบัปริญญาโท 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยแบง่เป็น 5 ระดบัคา่เฉลี่ย ดงันี ้
 
  ระดบัคะแนนเฉล่ีย = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ =    5 – 1    = 0.80 
             จํานวนชัน้                        5 

 
เม่ือได้คะแนนรวมแล้วนํามาคิดค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง แบ่งระดบัออกเป็น      

5 ระดบั ซึง่มีเกณฑ์ในการพิจารณา ดงันี ้
   เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉล่ีย 
   คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสดุ 
   คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัมาก 
   คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบัน้อย 
   คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบัน้อยท่ีสดุ 

4)  ข้อมลูแบบสอบถาม ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ วิเคราะห์
โดยนําข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพของสถาบนัควรปรับปรุงและพฒันา
ด้านใดบ้าง และ ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัอะไรบ้างนอกเหนือจากปัจจยัด้านคณุภาพท่ีมีผลต่อ
การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ นําผลข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

5)  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับ เหตุผลใน
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วิเคราะห์โดยใช้คา่สถิตไิคสแควร์ (Chi-square) 

6)   การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกบั ปัจจยัด้าน
การพฒันาคณุภาพของของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษา  วิเคราะห์โดยใช้คา่สถิติ t (t-test 
Analysis) และ วิเคราะห์โดยใช้ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)    

7)  การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งเหตผุลในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่กบั
ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกต่างกัน วิเคราะห์โดยใช้ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance)    



 
บทที่ 4 

 
ผลการศกึษา 

 
เนือ้หาในบทนีนํ้าเสนอผลการศกึษา ประกอบด้วย ข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูด้านเหตผุลใน

การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมี
ผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท และผลการทดสอบสมมติฐานใน
การศกึษา เม่ือทําการวิเคราะห์พบผลการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

 
4.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามข้อมลูสว่นบคุคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

 
155 
220 
375 

 
41.3 
58.7 
100 

อายุ 
ต่ํากวา่ 25 ปี 
25 - 30 ปี 
35 - 44 ปี 
45 - 54 ปี 
สงูกวา่ 54 ปีขึน้ไป 
รวม 

 
122 
200 
35 
14 
4 

375 

 
32.6 
53.3 
9.30 
3.70 
1.10 
100 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ่) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หยา่/แยกกนัอยู ่
รวม 

 
323 
48 
4 

375 

 
86.1 
12.8 
1.10 
100 

คณะ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์     
คณะบริหารธรุกิจ         
คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
คณะภาษาและการสื่อสาร 
คณะสถิตปิระยกุต์ 
คณะนิตศิาสตร์   
คณะการจดัการการท่องเท่ียว 
คณะนิเทศศาสตร์ 
รวม 

 
116 
86 
35 
23 
33 
16 
40 
16 
7 
3 

375 

 
30.9 
22.9 
9.30 
6.10 
8.80 
4.30 
10.7 
4.30 
1.90 
0.80 
100 

สถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ภาคปกต ิ
ภาคพิเศษ 
รวม 

 
223 
152 
375 

 
59.5 
40.5 
100 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ่) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

อาชีพ 

ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 

รับราชการ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

พนกังานบริษัทเอกชน 

ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 

อ่ืน ๆ  

รวม 

 

187 

22 

19 

106 

31 

10 

375 

 

49.8 

5.80 

5.10 

28.3 

8.30 

2.70 

100 

รายได้ต่อเดอืน 

ต่ํากวา่ -20,000 บาท 

20,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 60,000 บาท 

60,001 – 80,000 บาท 

80,001-100,000 บาท 

มากกวา่ 100,000 บาท 

รวม 

 

213 

110 

21 

6 

10 

15 

375 

 

56.8 

29.3 

5.60 

1.60 

2.70 

4.00 

100 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ สดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.7) มากกว่าสดัสว่น
ของกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นเพศชาย (ร้อยละ 41.3) โดยกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง 25-30 ปี 
คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 53.3 รองลงมาเป็นกลุม่ตวัอยา่งอายต่ํุากวา่ 25 ปี คดิเป็นร้อยละ 32.6 และกลุม่
ตวัอย่างท่ีมีอายรุะหว่าง 35-44 ปี คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.30 กลุ่มตวัอย่างอายุระหว่าง 45–54 ปี 
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คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.70 และ กลุ่มท่ีมีอายุสูงกว่า 54 ปีขึน้ไป คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.10
ตามลําดับ ในด้านสถานภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 86.1 
รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 12.8 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
สถานภาพหยา่/ แยกกนัอยู ่คดิเป็นร้อยละ 1.10 ตามลําดบั 
 เม่ือพิจารณาคณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งศกึษาตอ่ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ศกึษาอยู่ในคณะ
รัฐประศาสนศาตร์ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 30.90 ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 
22.9 ศึกษาอยู่ในคณะสถิติประยุกต์ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 10.7 ศึกษาอยู่ในคณะพฒันาการ
เศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 9.30 ศึกษาอยู่ในคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 
8.80 ศึกษาอยู่ในคณะ พฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 6.10 ศึกษาอยู่ใน
คณะภาษาและการศกึษา และคณะนิติศาสตร์ คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 4.30 ศกึษาอยู่ในคณะการ
จดัการการท่องเท่ียว คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.90 และ ศึกษาอยู่ในคณะนิเทศศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
0.80 ตามลําดบั 
 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาภาคปกติ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 59.5 และ นกัศกึษา
ภาคพิเศษ คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 40.5 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ คิดเป็นสดัสว่น 
ร้อยละ 49.8 รองลงมาได้แก่ พนกังานบริษัทเอกชน คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 28.3 ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั/อาชีพอิสระ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.30  ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
5.80 พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.10 และ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 2.70 ตามลําดบั  เม่ือพิจารณาด้านรายได้พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่ํากว่า 
20,000 บาท คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 56.80 รองลงมามีรายได้เฉล่ียเดือนละ 20,001–40,000 บาท 
คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 29.30 กลุ่มตวัอย่างมีรายได้เฉล่ีย 40,001–60,00 บาท คิดเป็นสดัส่วน  
ร้อยละ 5.60 และกลุ่มตวัอย่างมีรายได้มากกว่า 100,000 บาท คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 4.00 กลุ่ม
ตวัอย่างมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 80,001–100,000 บาท คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 2.70 และ
กลุม่ตวัอยา่งมีรายได้ระหวา่ง 60,001–80,000 บาท คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 1.60 ตามลําดบั 
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4.2  เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาโท 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามข้อมลูด้านเหตผุลในการ

ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ 
 

เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ จาํนวน ร้อยละ 

ต้องการพฒันาตวัเอง 
ต้องการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 
ต้องการพฒันาอาชีพ 
ต้องการสร้างเครือขา่ย 

280 
10 
75 
9 

74.7 
2.70 
20.0 
2.40 

อ่ืน ๆ  
รวม 

1 
375 

0.30 
100 

  
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ

เพราะต้องการพฒันาตวัเองมากท่ีสดุ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 74.7 รองลงมา ตดัสินใจศึกษาต่อ
เพราะต้องการพฒันาอาชีพ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.0 และตดัสนิใจศกึษาตอ่เพ่ือต้องการพฒันา
สถานภาพทางสงัคม คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.70 ตดัสินใจศึกษาต่อเพ่ือสร้างเครือข่าย คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 2.40 และตดัสินใจศกึษาต่อด้วยเหตผุลอ่ืนๆ ได้แก่ สนองความต้องการของบคุคล
ในครอบครัว คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 0.30  
 
4.3  ระดับความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนัที่มี 
      ผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนักศกึษาระดับปริญญาโท  
  
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพ
ของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท โดยสามารถสรุปผลการศึกษา
ตามปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั ทัง้ 10 ด้าน ได้ดงันี ้
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4.3.1  ด้านปรัชญา ปณิธาน และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
ตารางที่ 4.3  คา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจําแนกตามปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของ       

สถาบนัด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
 
ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 
ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
1.1 สถาบนัมีปรัชญา “สร้างปัญญา เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

(WISDOM for Change)” ซึง่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ใน
ปัจจบุนั 

 

3.95 
 

0.906 
 

มาก 

1.2 สถาบนัผลติบณัฑิตท่ีมีภาวะผู้ นําและมีความรู้คูค่ณุธรรม 4.06 0.784 มาก 
1.3 สถาบนัเป็นสถาบนัชัน้นําแห่งชาตท่ีิสร้างผู้ นําและองค์

ความรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดบัสากล 
4.20 0.784 มาก 

1.4 สถาบนัเป็นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดัการเรียนการสอน
เฉพาะระดบับณัฑิตศกึษา (สงูกวา่ปริญญาตรี) 

4.38 0.747 มากท่ีสดุ 

1.5 สถาบนัมีความเป็นเลศิใน 3 ภารกิจ คือ การวิจยั การ
จดัการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

4.21 0.725 มากท่ีสดุ 

รวม 4.16 0.578 มาก 

            
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพ
ของสถาบันด้านปรัชญา ปณิธาน และอัตลักษณ์ของสถาบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.16 ในเร่ืองของสถาบนัเป็นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดัการเรียนการสอนเฉพาะระดบั
บณัฑิตศกึษา  (สงูกว่าปริญญาตรี) และสถาบนัมีความเป็นเลิศใน 3 ภารกิจ คือ การวิจยั การจดัการ
เรียนการสอน และการบริการวิชาการ  เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.21 ตามลําดับ ส่วนเร่ือง 
สถาบนัเป็นสถาบนัชัน้นําแห่งชาติท่ีสร้างผู้ นําและองค์ความรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงในระดบัสากล  
สถาบนัผลิตบณัฑิตท่ีมีภาวะผู้ นําและมีความรู้คู่คุณธรรม และ สถาบนัมีปรัชญา “สร้างปัญญา 
เพ่ือการเปล่ียนแปลง (WISDOM for Change)” ซึง่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั เป็นเร่ืองท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.20, 
4.06 และ 3.95 ตามลําดบั 
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4.3.2  ด้านการพัฒนาหลักสูตร  
 
ตารางที่ 4.4  คา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจําแนกตามปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของ

สถาบนัด้านการพฒันาหลกัสตูร 
 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 

ด้านการพฒันาหลกัสตูร 
2.1 สถาบนัมีการเปิดหลกัสตูรใหม ่

 

3.87 
 

0.775 
 

มาก 

2.2 สถาบนัมีการปรับปรุงหลกัสตูรเดมิอยา่งตอ่เน่ือง 3.96 0.739 มาก 

2.3 สถาบนัมีหลกัสตูรท่ีมุง่เน้นการวิจยัและพฒันา 4.11 0.760 มาก 

2.4สถาบนัมีหลกัสตูรท่ีตรงกบัความต้องการบณัฑิตใน
ตลาดแรงงาน 

4.16 0.748 มาก 

2.5สถาบนัมีหลกัสตูรท่ีมีองค์ความรู้ทนัสมยัสอดคล้องและ
เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ 

4.21 0.647 มากท่ีสดุ 

รวม 4.06 0.575 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพ

ของสถาบนัด้านการพฒันาหลกัสตูรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.06 ในเร่ือง
ของสถาบนัมีหลกัสตูรท่ีมีองค์ความรู้ทนัสมยัสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ 
เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และสถาบนัมีหลกัสูตรท่ีตรงกับความต้องการบณัฑิตในตลาดแรงงาน มี
หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา สถาบันมีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมอย่างต่อเน่ือง  และ
สถาบนัมีการเปิดหลกัสตูรใหม ่เป็นเร่ืองท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทอยู่
ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.16, 4.11, 3.96  และ 3.87 ตามลําดบั 
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4.3.3  ด้านการพัฒนาคณาจารย์ 
 
ตารางที่ 4.5  คา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจําแนกตามปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของ       

สถาบนัด้านการพฒันาคณาจารย์ 
 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 

ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
3.1 คณาจารย์ของสถาบนัเพียงพอกบัหลกัสตูรและจํานวน

นกัศกึษา 

 
3.94 

 
0.815 

 
มาก 

3.2 คณาจารย์ของสถาบนัสว่นใหญ่มีคณุวฒุิปริญญาเอก 4.51 0.697 มากท่ีสดุ 
3.3 คณาจารย์ของสถาบนัสว่นใหญ่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์)  

4.37 0.744 มากท่ีสดุ 

3.4 คณาจารย์ของสถาบนัมีองค์ความรู้และประสบการณ์สงู 4.52 0.624 มากท่ีสดุ 
3.5 คณาจารย์ของสถาบนัเป็นท่ียอมรับ มีจรรยาบรรณ และ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีในสงัคม 
4.41 0.660 มากท่ีสดุ 

รวม 4.35 0.531 มากท่ีสดุ 
 

จากตารางท่ี 4.5  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนา
คณุภาพของสถาบนัด้านการพฒันาคณาจารย์โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.35  ในเร่ืองของคณาจารย์ของสถาบนัมีองค์ความรู้และประสบการณ์สูง ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  และเป็นท่ียอมรับ มีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างท่ีดีในสงัคม และคณาจารย์ของ
สถาบนัสว่นใหญ่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52, 4.51, 4.41 และ 4.37 ตามลําดบั  และในเร่ืองของคณาจารย์ของสถาบนั
เพียงพอกับหลกัสูตรและจํานวนนักศึกษาเป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโทอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.94 
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4.3.4  ด้านรูปแบบการเรียนการสอน  
 
ตารางที่ 4.6  คา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจําแนกตามปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของ      

สถาบนัด้านรูปแบบการสอน 
 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน ค่าเฉล่ีย  S.D. ระดบั 

ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
4.1 สถาบนัมีการจดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน

เป็นสําคญั 

 
4.09 

 
0.746 

 
มาก 

4.2 สถาบนัเปิดโอกาสให้นกัศกึษาค้นคว้าวิจยัโดยอิสระในรูป
โครงการวิจยัสว่นบคุคล (วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์) 

4.18 0.749 มาก 

4.3 สถาบนัจดัการเรียนการสอนทัง้ภาคบรรยายและปฏิบตั ิ 4.05 0.760 มาก 

4.4 สถาบนัมีเอกสาร ตํารา และระบบสืบค้นข้อมลู
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทนัสมยั เพียงพอสําหรับนกัศกึษาหา
ความรู้เพิม่เตมิได้ด้วยตนเอง 

4.01 0.803 มาก 

4.5 สถาบนัมีการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ มีประสบการณ์จาก
ภายนอกมาเป็นอาจารย์พเิศษหรือมีการศกึษาดงูาน
หนว่ยงานภายนอก 

3.98 0.816 มาก 

รวม 4.06 0.571 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนา
คณุภาพของสถาบนั ด้านรูปแบบการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 ใน
เร่ืองของสถาบันเปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล 
(วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) มีการจดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั มีการจดัการ
เรียนการสอนทัง้ภาคบรรยายและปฏิบตัิ มีเอกสาร ตํารา และระบบสืบค้นข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ทันสมัย เพียงพอสําหรับนักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และ สถาบันมีการเชิญ
ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ มีประสบการณ์จากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษหรือมีการศึกษาดูงาน
หน่วยงานภายนอก เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทอยู่ในระดบั
มาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.18, 4.09, 4.05, 4.01 และ 3.98 ตามลําดบั 
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4.3.5  ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบัน  
 
ตารางที่ 4.7  คา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจําแนกตามปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของ      

สถาบนัด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั 
 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน ค่าเฉล่ีย  S.D. ระดบั 

ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั  
5.1 สถาบนัมีสิง่แวดล้อมท่ีดีและมีภมูิทศัน์ท่ีสวยงาม 

 
4.04 

 
0.823 

 
มาก 

5.2 สถาบนัมีห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อปุกรณ์การศกึษา และ
จดุเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

4.02 0.882 มาก 

5.3 สถาบนัมีบริการห้องสมดุท่ีทนัสมยัและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ 
ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

4.33 0.768 มาก
ท่ีสดุ 

5.4 สถาบนัมีสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นในด้านงาน
ทะเบียนนกัศกึษาผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ การ
รักษาพยาบาล สถานท่ีออกกําลงักาย การจดัจําหนา่ย
อาหาร และท่ีจอดรถ เป็นต้น 

3.87 0.877 มาก 

5.5 สถาบนัมีระบบสาธารณปูโภคและระบบรักษาความ
ปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบกําจดัของเสีย การจดัการขยะ ระบบและ
อปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ และพนกังานรักษาความปลอดภยั เป็นต้น 

3.94 0.817 มาก 

รวม 4.04 0.659 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพ

ของสถาบนัด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
4.04 ในเร่ืองของสถาบนัมีบริการห้องสมุดท่ีทันสมัยและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เป็นเร่ืองท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 สว่นเร่ืองสถาบนัมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีภมูิทศัน์ท่ีสวยงาม  มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบตัิการ อปุกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  มีระบบ
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สาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบกําจดัของเสีย การจดัการขยะ ระบบและอปุกรณ์ป้องกันอคัคีภยั ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ และพนักงานรักษาความปลอดภยั  และสถาบนัมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเป็นในด้านงานทะเบียนนกัศกึษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาพยาบาล สถานท่ี
ออกกําลงักาย การจดัจําหน่ายอาหาร และท่ีจอดรถ  เป็นเร่ืองท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาต่อ
ในระดบัปริญญาโทอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.04, 4.02, 3.94 และ 3.87 ตามลําดบั 
 
 4.3.6  ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาํเร็จการศึกษา 
 
ตารางที่ 4.8  คา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจําแนกตามปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของ       

สถาบนัด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา 
 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน ค่าเฉล่ีย  S.D. ระดบั 

ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา 
6.1 ผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

 
4.37 

 
0.649 

 
มากท่ีสดุ 

6.2 ผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัเป็นผู้ ท่ีมีภาวะผู้ นํา 4.22 0.700 มากท่ีสดุ 
6.3 ผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 4.32 0.677 มากท่ีสดุ 

6.4 ผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัเป็นผู้ ท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรม 4.14 0.740 มาก 

6.5 ผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัเป็นนกับริหารการ
เปล่ียนแปลง 

4.10 0.746 มาก 

รวม 4.23 0.583 มากท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 4.8  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนา

คณุภาพของสถาบนัด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.23  ในเร่ืองของผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัเป็นท่ียอมรับของสงัคม  
เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ ท่ีมีภาวะผู้ นํา เป็นเร่ืองท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาต่อ
ในระดบัปริญญาโทอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37, 4.32 และ 4.22 ตามลําดบั 
ส่วนเร่ืองผู้ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเป็นผู้ ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม และเป็นนักบริหารการ
เปล่ียนแปลง เป็นเร่ืองท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทอยู่ในระดบัมาก โดย
มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.14 และ 4.10 ตามลําดบั 
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 4.3.7  ด้านการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 
ตารางที่ 4.9  คา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจําแนกตามปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของ      

สถาบนัด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูขา่วสาร 
 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน ค่าเฉล่ีย  S.D. ระดบั 

ด้านการการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูขา่วสาร 
7.1 สถาบนัมีการจดัให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่นกัศกึษา 

 
3.86 

 
0.837 

 
มาก 

7.2 สถาบนัจดัทําฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ 
สําหรับประกาศข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
นกัศกึษา เช่น ข้อมลูทนุการศกึษา ทนุวิจยั การรับสมคัร
งาน ขา่วสารวชิาการท่ีทนัสมยัและท่ีเก่ียวข้องกบั
สาขาวิชาท่ีศกึษา 

3.84 0.871 มาก 

7.3 สถาบนัจดัทําฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมาย
ขา่ว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่ศษิย์เก่า 

3.67 0.809 มาก 

7.4 สถาบนัมีความร่วมมือกบัหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอก เพ่ือเป็นแหลง่ศกึษาดงูาน และให้นกัศกึษาได้
ฝึกรับผิดชอบในการจดักิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรม
ทางสงัคมร่วมกนั  

3.81 0.860 มาก 

7.5 สถาบนัมีการจดักิจกรรมทางวชิาการและวิชาชีพ 
กิจกรรมของสโมสรนกัศกึษาและชมรมตา่งๆ เพ่ือพฒันา
ความรู้และประสบการณ์สําหรับนกัศกึษา 

3.69 0.856 มาก 

รวม 3.77 0.715 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.9  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพ

ของสถาบนัด้านการการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77  ในเร่ืองของสถาบนัมีการจดัให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่นกัศึกษา  มีการ
จดัทําฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
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นักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ีทันสมัยและท่ี
เก่ียวข้องกบัสาขาวิชาท่ีศกึษา มีความร่วมมือกบัหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือเป็น
แหลง่ศกึษาดงูาน และให้นกัศกึษาได้ฝึกรับผิดชอบในการจดักิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมทาง
สงัคมร่วมกนั  มีการจดักิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมของสโมสรนกัศึกษาและชมรม
ต่างๆ เพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์สําหรับนกัศึกษา และสถาบนัมาการจดัทําฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า เป็นเร่ืองท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 3.86, 3.84, 3.81, 3.69 และ 3.67 ตามลําดบั  
 
 4.3.8  ด้านการวิจัย 
 
ตารางที่ 4.10  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพ

ของสถาบนั ด้านการวิจยั 
 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน ค่าเฉล่ีย  S.D. ระดบั 

ด้านการวิจยั 
8.1 สถาบนัเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมุง่เน้นด้านการวิจยัและมี

ผลงานวิจยัเป็นท่ียอมรับ 

 
4.21 

 
0.780 

 
มากท่ีสดุ 

8.2 สถาบนัมีการบรูณาการการวิจยัเข้ากบัการเรียนการสอน 4.13 0.787 มาก 
8.3 สถาบนัมีผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพทัง้ผลงานวิจยัของคณาจารย์

และนกัศกึษา 
4.22 0.776 มากท่ีสดุ 

8.4 สถาบนัมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัในการประชมุวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาตหิรือระดบันานาชาต ิ

4.15 0.769 มาก 

8.5 สถาบนัมีการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัย เพ่ือเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่สู่สาธารณชนและ
ผู้ เก่ียวข้องได้นําไปใช้ประโยชน์ 

4.05 0.749 มาก 

รวม 4.15 0.689 มาก 
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จากตารางท่ี 4.10  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนา
คณุภาพของสถาบนั  ด้านการวิจยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.15 ในเร่ืองของ
สถาบันมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพทัง้ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา และยังเป็น
สถาบันการศึกษาท่ีมุ่งเน้นด้านการวิจัยและมีผลงานวิจัยเป็นท่ียอมรับ เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 และ 
4.21 ตามลําดบั ส่วนเร่ืองสถาบนัมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ มีการบูรณาการการวิจยัเข้ากับการเรียนการสอนอและมี
การรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั เพ่ือเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่สู่
สาธารณชนและผู้ เก่ียวข้องได้นําไปใช้ประโยชน์ เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโทอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.15, 4.13 และ 4.05 ตามลําดบั 
 
 4.3.9  ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
ตารางที่ 4.11  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานจําแนกตามปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพ

ของสถาบนัด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 
ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน ค่าเฉล่ีย  S.D. ระดบั 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
9.1 สถาบนัเป็นแหลง่อ้างอิงทางวิชาการ 

 
4.18 

 
0.798 

 
มาก 

9.2 สถาบนัให้คําปรึกษา ค้นคว้าวิจยัเพ่ือหาคําตอบหรือเพ่ือ
ชีแ้นะสงัคม 

4.15 0.799 มาก 

9.3 สถาบนัมีการจดัฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ การจดัประชมุ
หรือสมัมนาทางวิชาการ 

4.08 0.835 มาก 

9.4 สถาบนัมีการสํารวจความต้องการของชมุชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวชิาชีพ 

3.98 0.798 มาก 

9.5 สถาบนัมีการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งบคุคลหรือ
หนว่ยงานจากชมุชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกบัวชิาชีพท่ีจะให้บริการ เชน่ ความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการในการนําผลงานวิจยัไปปรับปรุงแก้ปัญหา เป็น
ต้น 

4.05 0.826 มาก 

รวม 4.09 0.692 มาก 
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จากตารางท่ี 4.11  พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพ
ของสถาบนัด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.09 ในเร่ืองของสถาบนัเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  ให้คําปรึกษา ค้นคว้าวิจยัเพ่ือหาคําตอบ
หรือเพ่ือชีแ้นะสงัคม  มีการจดัฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ การจดัประชุมหรือสมัมนาทางวิชาการ  
มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบคุคลหรือหน่วยงานจากชมุชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพท่ีจะให้บริการ เช่น ความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการนํา
ผลงานวิจยัไปปรับปรุงแก้ปัญหา และมีการสํารวจความต้องการของชมุชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ  เป็นเร่ืองท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.18, 4.15, 4.08, 4.05 และ 3.98 ตามลําดบั 
 

4.3.10  ด้านผู้นําและการบริหารจัดการ 
 
ตารางที่ 4.12  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานจําแนกตามปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพ

ของสถาบนัด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ 
 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน ค่าเฉล่ีย  S.D. ระดบั 

ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ 
10.1 ผู้บริหารของสถาบนัเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 

และเป็นท่ียอมรับในสงัคม 

 
4.16 

 
 0.803 

 
มาก 

10.2 ผู้บริหารของสถาบนัเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ มีความเป็นผู้ นําและมี
ธรรมาภิบาล 

4.15 0.827 มาก 

10.3 ผู้บริหารของสถาบนัเป็นนกับริหารการเปล่ียนแปลง สามารถ
สร้างการเปล่ียนแปลงให้กบัสถาบนัได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

4.09 0.853 มาก 

10.4 ผู้บริหารของสถาบนัสามารถสร้างภาพลกัษณ์ใหมท่ี่มุง่เน้น 
“สร้างปัญญา เพ่ือการเปล่ียนแปลง (WISDOM for Change)” 

4.12 0.850 มาก 

10.5 ผู้บริหารของสถาบนัมุง่การพฒันาคณุภาพการศกึษา เพ่ือ
ยกระดบัให้เป็นสถาบนัท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและ
สามารถแขง่ขนัได้ในระดบัสากล 

4.20 0.787 มาก 

รวม 4.14 0.724 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.12 พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพ
ของสถาบนัด้านผู้ นําและการบริหารจดัการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.14  ใน
เร่ืองของผู้บริหารของสถาบนัมุ่งการพฒันาคณุภาพการศกึษา เพ่ือยกระดบัให้เป็นสถาบนัท่ีพร้อม
รับการเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล  เป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
และเป็นท่ียอมรับในสงัคม เป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ มีความเป็นผู้ นําและมีธรรมาภิบาล  สามารถสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหม่ท่ีมุ่งเน้น “สร้างปัญญา เพ่ือการเปล่ียนแปลง (WISDOM for Change)” และเป็น
นกับริหารการเปล่ียนแปลง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบัสถาบนัได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็น
เร่ืองท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.20, 4.16, 4.15, 4.12 และ 4.09 ตามลําดบั 
 
4.4  การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับเหตุผลใน 
      การตัดสินใจเข้าศกึษาต่อของนักศกึษาระดบัปริญญาโท  
  

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับเหตุผลในการ
ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สามารถสรุปผลการศึกษาตามสถานภาพ
สว่นบคุคล ได้ดงันี ้
 
 4.4.1  การเปรียบเทยีบแตกต่างระหว่างเพศกับเหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษา 
                  ต่อของนักศกึษาระดบัปริญญาโท  
 
ตารางที่ 4.13  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างเพศกบัเหตผุลในการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของ

นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  
 
เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ เพศชาย เพศหญิง  

Chi‐square 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ต้องการพฒันาตนเอง 117 75.5 163 74.0  
ต้องการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 5 3.20 5 2.30  
ต้องการพฒันาอาชีพ 26 16.8 49 22.3 0.239 
ต้องการสร้างเครือขา่ย 6 3.90 3 1.40  
อ่ืน ๆ 1 0.60 0 0  
รวม 155 100 220 100  
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 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิงมีเหตผุลในการตดัสินใจเข้า
ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทไมแ่ตกตา่งกนั 
 

4.4.2  การเปรียบเทยีบแตกต่างระหว่างอายุกับเหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษา 
        ต่อของนักศกึษาระดบัปริญญาโท  

 
ตารางที่ 4.14  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งอายกุบัเหตผุลในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของ

นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  
 

เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ อายุ Chi-
square 

ตํ่ากว่า 

25 ปี 

25 – 34
ปี 

35- 44 
ปี 

45 -54 
ปี 

สูงกว่า  

54 ปีขึน้ไป 

ต้องการพฒันาตนเอง 98 143 26 11 2  
ต้องการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 2 6 0 0 2  
ต้องการพฒันาอาชีพ 21 45 6 3 0 0.000* 
ต้องการสร้างเครือขา่ย 1 6 2 0 0  
อ่ืน ๆ 0 0 1 0 0  
รวม 122 200 35 14 4  
 
หมายเหตุ:  *มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.14  พบว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีมีช่วงอายท่ีุแตกตา่งกนัมีเหตผุลในการตดัสินใจ
เข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทแตกตา่งกนั 
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4.4.3  การเปรียบเทยีบแตกต่างระหว่างสถานภาพกับเหตุผลในการตดัสินใจเข้า 
        ศกึษาต่อของนักศกึษาระดบัปริญญาโท  

 
ตารางที่ 4.15  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งสถานภาพกบัเหตผุลในการตดัสนิใจเข้าศกึษา

ตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท 
    

เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ สถานภาพ  

Chi-square 
โสด สมรส หย่า /แยกกันอยู่ 

ต้องการพฒันาตนเอง 247 30 3  
ต้องการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 5 5 0  
ต้องการพฒันาอาชีพ 62 13 0 0.000* 
ต้องการสร้างเครือขา่ย 9 0 0  
อ่ืน ๆ 0 0 1  
รวม 323 48 4  
 
หมายเหตุ:  *มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีเหตผุลในการตดัสินใจ
เข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทแตกตา่งกนั 
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4.4.4  การเปรียบเทยีบแตกต่างระหว่างคณะที่กาํลังศึกษาอยู่กับเหตุผลในการ 
        ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศกึษาระดบัปริญญาโท  

 
ตารางที่ 4.16  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคณะท่ีกําลงัศกึษาอยูก่บัเหตผุลในการ

ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท  
 

เหตุผลในการตัดสนิใจเข้า
ศกึษาต่อ 

คณะ  

 

Chi-
square 

คณ
ะรั
ฐป
ระ
ศา
สน
ศา
สต
ร์  

   

คณ
ะบ
ริห
าร
ธุร
กิจ

    
    

 

คณ
ะพ
ฒั
นา
กา
รเศ

รษ
ฐกิ
จ 

คณ
ะพ
ฒั
นา
สงั
คม
แล
ะ

สิ่ง
แว
ดล้
อม

 

คณ
ะพ
ฒั
นา
ทรั
พย
าก
รม
นษุ

ย์ 

คณ
ะภ
าษ
าแ
ละ
กา
รส
ื่อส
าร

 

คณ
ะส
ถิติ
ปร
ะย
กุต์

 

คณ
ะนิ
ติศ
าส
ตร์

   

คณ
ะก
าร
จดั
กา
รก
าร
ท่อ
งเที่

ยว
 

คณ
ะนิ
เท
ศศ
าส
ตร์

 

ต้องการพฒันาตนเอง 84 62 28 20 29 9 30 9 7 2  
ต้องการพฒันาสถานภาพทาง
สงัคม 

0 2 0 0 0 2 2 4 0 0  

ต้องการพฒันาอาชีพ 27 19 7 2 4 5 7 3 0 1 0.000* 
ต้องการสร้างเครือข่าย 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0  
อ่ืน ๆ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
รวม 116 86 35 23 33 16 40 16 7 3  
 
หมายเหตุ:  *มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีกําลงัศึกษาอยู่ในคณะท่ีแตกต่างกนัมีเหตผุลใน
การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทแตกตา่งกนั 
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4.4.5  การเปรียบเทยีบแตกต่างระหว่างสภาพการเป็นนักศึกษากับเหตุผลในการ 
        ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศกึษาระดบัปริญญาโท  

 
ตารางที่ 4.17  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งสภาพการเป็นนกัศกึษากบัเหตผุลในการ

ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท 
  

        
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่ากลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาภาคปกติและภาคพิเศษมีเหตผุลใน
การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทไมแ่ตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ  
 

Chi‐square 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ต้องการพฒันาตนเอง 173 77.6 107 70.4  

ต้องการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 3 1.30 7 4.60  

ต้องการพฒันาอาชีพ 41 18.4 34 22.4 0.224 

ต้องการสร้างเครือขา่ย 5 2.30 4 2.60  

อ่ืนๆ 1 0.40 0 0  

รวม 223 100 152 100  
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4.4.6  การเปรียบเทยีบแตกต่างระหว่างอาชีพกับเหตุผลในการตดัสินใจเข้าศกึษา 
        ต่อของนักศกึษาระดบัปริญญาโท  

 
ตารางที่ 4.18  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งอาชีพกบัเหตผุลในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่

ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท 
 

เหตุผลในการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อ 

อาชีพ  

Chi-
square 

ไม
ได้
ปร
ะก
อบ
อา
ชีพ

 

รับ
รา
ชก
าร

 

พน
กัง
าน
รัฐ
วิส
าห
กิจ

 

พน
กัง
าน

บริ
ษัท

เอ
กช
น 

ธุร
กิจ
สว่
นต
วั/อ

าชี
พ

อิส
ระ

 

อื่น
 ๆ 

ต้องการพฒันาตนเอง 150 17 13 73 19 8  
ต้องการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 1 4 0 5 0 0  
ต้องการพฒันาอาชีพ 35 0 6 24 8 2 0.000* 
ต้องการสร้างเครือข่าย 1 0 0 4 4 0  
อ่ืน ๆ 0 1 0 0 0 0  
รวม 187 22 19 106 31 10  
 
หมายเหตุ:  *มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีเหตผุลในการตดัสินใจเข้า
ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทแตกตา่งกนั 
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4.4.7  การเปรียบเทยีบแตกต่างระหว่างรายได้กับเหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษา 
        ต่อของนักศกึษาระดบัปริญญาโท  

 
ตารางที่ 4.19  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งรายได้กบัเหตผุลในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่

ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท 
  

เหตุผลในการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อ 

รายได้  

Chi-
square 

ตํ่า
กว
า่ 2

0,0
0 บ

าท
 

20
,00

1 –
 40

,00
 บ
าท

 

40
,00

1 –
 60

,00
0 

บา
ท 

60
,00

1 –
 80

,00
0 

บา
ท 

80
,00

1 –
 10

0,0
00

 
บา
ท 

10
0,0

01
 บ
าท

 ขึน้
ไป

 

ต้องการพฒันาตนเอง 163 81 15 5 6 10  
ต้องการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 3 3 0 0 0 4  
ต้องการพฒันาอาชีพ 45 21 5 1 2 1 0.000* 

ต้องการสร้างเครือข่าย 2 4 1 0 2 0  

อ่ืน ๆ 0 1 0 0 0 0  
รวม 213 110 21 6 10 15  
 
หมายเหตุ:  *มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมีเหตผุลในการตดัสินใจเข้า
ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทแตกตา่งกนั 
 
4.5  การเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 
      ของสถาบนัที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศกึษาต่อของนักศกึษาระดบั 
      ปริญญาโทจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  
  

จากการเปรียบเทียบระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท โดยสามารถสรุปผลการศกึษา
ตามสถานภาพสว่นบคุคล ได้ดงันี ้
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 4.5.1  การเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 
                  ของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศกึษาระดบั 
                  ปริญญาโทจาํแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 4.20  คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สถิต ิt สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบ

ความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทจําแนกตามเพศ 

 

ความคดิเหน็เก่ียวกับ 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 

เพศชาย เพศหญิง t Sig. 

(N = 155 ) (N = 220 ) 

X S.D X S.D 

ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของ
สถาบนั 
ด้านการพฒันาหลกัสตูร 
ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั 
ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จ
การศกึษา 

4.10 
4.00 
4.32 
4.02 
3.99 
4.11 
 
 

0.621 
0.613 
0.558 
0.590 
0.676 
0.609 
 
 

4.20 
4.11 
4.37 
4.09 
4.07 
4.31 

0.543 
0.543 
0.511 
0.557 
0.645 
0.552 

-1.652 
-1.836 
-0.829 
-1.217 
-1.190 
-3.267 

0.049 
0.033 
0.020 
0.112 
0.117 
0.000* 

 
หมายเหตุ:  *ระดบันยัสําคญั 0.05   
 

ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลู
ข่าวสาร 

3.67 
 

0.731 
 

3.85 
 

0.695 
 

-2.467 
 

0.007 
 

ด้านการวิจยั 4.09 0.684 4.20 0.690 -1.476 0.070 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 4.02 0.691 4.13 0.691 -1.547 0.061 

ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ 4.01 0.862 4.24 0.594 -2.794 0.003* 

รวม 4.03 0.496 4.15 0.474 2.434 0.007* 
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จากตารางท่ี 4.20 พบว่ากลุม่ตวัอย่างเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัโดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาโทอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.03 และ 4.15 ตามลําดบั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบวา่ เพศชายมีความคดิเห็นด้านการพฒันาคณาจารย์มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมาเป็นด้านการพัฒนา
คณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 ส่วนเพศหญิงมีความคิดเห็นด้าน
การพัฒนาคณาจารย์มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด
เช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมาเป็นด้านการพัฒนาคุณลกัษณะของผู้ สําเร็จ
การศกึษา โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.11 และจากการทดสอบเปรียบเทียบ พบว่า กลุม่ตวัอย่างเพศ
ชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การ
ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดบัปริญญาโท โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน ท่ีระดบั
นัยสําคัญ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.05 
จํานวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ 
 

4.5.2  การเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 
        ของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนักศึกษาระดบั 
        ปริญญาโทจาํแนกตามอายุ 

 



 
ตารางที่ 4.21  คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของ

นกัศกึษาระดบัปริญญาโทจําแนกตามอาย ุ
 

ความคดิเหน็เกี่ยวกับปัจจยัด้านการพฒันาคุณภาพ ตํ่ากว่า 25 ปี 25 – 34 ปี 35 – 44 ปี 45 – 54 ปี สูงกว่า 54 ปีขึน้ไป 

(N = 122 ) (N = 200 ) (N = 35 ) (N = 14 ) (N = 4 ) 

X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D 

ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

ด้านการพฒันาหลกัสตูร 

ด้านการพฒันาคณาจารย์ 

ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 

ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั 

ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา 

ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 

ด้านการวิจยั 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ 

4.19 
4.06 
4.37 
4.06 
4.15 
4.24 
3.79 
4.16 
4.11 
4.16 

0.481 
0.567 
0.511 
0.548 
0.611 
0.564 
0.716 
0.684 
0.646 
0.722 

4.18 
4.09 
4.34 
4.07 
4.01 
4.25 
3.80 
4.17 
4.13 
4.19 

0.600 
0.553 
0.515 
0.572 
0.670 
0.566 
0.696 
0.668 
0.678 
0.656 

3.99 
3.91 
4.37 
4.01 
3.83 
4.19 
3.54 
4.06 
3.89 
3.97 

0.763 
0.736 
0.713 
0.671 
0.770 
0.760 
0.861 
0.830 
0.868 
0.931 

4.16 
4.11 
4.46 
4.01 
4.00 
4.14 
3.83 
4.01 
3.94 
3.91 

0.459 
0.475 
0.454 
0.552 
0.457 
0.403 
0.581 
0.649 
0.742 
1.040 

3.80 
4.05 
3.95 
4.10 
3.75 
3.65 
4.00 
4.20 
3.60 
3.75 

0.589 
0.737 
0.100 
0.622 
0.661 
0.790 
0.598 
0.909 
0.712 
0.500 

รวม 4.12 0.458 4.12 0.471 3.97 0.656 4.05 0.487 3.88 0.372 
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จากตารางท่ี 4.21 พบว่ากลุ่มตวัอย่างอายต่ํุากว่า 25 ปี มีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านการ
พฒันาคณุภาพของสถาบนัโดยรวม มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญา
โทอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุม่ตวัอย่างอายุ
ต่ํากว่า 25 ปี มีความคิดเห็นว่าด้านการพฒันาคณาจารย์มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 รองลงมาเป็นด้านการพัฒนา
คณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษาและด้านปรัญชา ปณิธาน และด้านอตัลกัษณ์ของสถาบนั โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.24 และ 4.19 ตามลําดบั  กลุม่ตวัอย่างอายรุะหว่าง 25–34 ปี มีความคิดเห็นว่า
ด้านการมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.34  รองลงมาเป็นด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษาและด้านผู้ นําและ
การบริหารจดัการ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.25 และ 4.19 ตามลําดบั กลุม่อายรุะหว่าง 35–44 ปี มี
ความคิดเห็นว่าด้านการพฒันาคณาจารย์ มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 รองลงมาเป็นด้านการพฒันาคณุลกัษณะของ
ผู้ สําเร็จการศกึษาและด้านการวิจยั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และ 4.06 ตามลําดบั กลุ่มอายุ
ระหว่าง 45–54  ปี มีความคิดเห็นว่าด้านการพฒันาคณาจารย์ มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 รองลงมาเป็นด้านปรัญชา 
ปณิธาน และด้านอตัลกัษณ์ของสถาบนัและด้านการพฒันาคุณลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษา 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.16 และ 4.14 ตามลําดบั และกลุม่ตวัอย่างอายสุงูกว่า 54 ปีขึน้ไป มีความ
คิดเห็นว่าด้านการวิจยัมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดบัปริญญาโทอยู่มาก
ท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาเป็นด้านจดัรูปแบบการเรียนการสอนและด้านการ
พฒันาหลกัสตูร โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.10 และ 4.05 ตามลําดบั 

4.5.2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาโทจําแนกตามอาย ุ
 
 
 
 



90 

ตารางที่ 4.22  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
การพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาโทจําแนกตามอาย ุ

 

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตั
ลกัษณ์ของสถาบนั 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4 
370 

1.668 
123.188 

0.417 
0.333 

1.252 0.288 

รวม 374 124.856    
ด้านการพฒันาหลกัสตูร ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
4 

370 
0.927 

122.723 
0.232 
0.332 

0.699 0.596 

รวม 374 123.649    
ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4 
370 

0.894 
104.364 

0.223 
0.282 

0.792 0.531 

รวม 374 105.257    
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
4 

370 
0.168 

121.886 
0.042 
0.329 

0.127 0.972 

รวม 374 122.054    

ด้านการบริการด้านกายภาพ
ของสถาบนั 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4 
370 

3.555 
158.667 

0.889 
0.129 

2.073 0.084 

รวม 374 162.222    
ด้านการพฒันาคณุลกัษณะ
ของผู้ สําเร็จการศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4 
370 

1.568 
125.749 

0.392 
0.340 

1.154 0.331 

รวม 374 127.317    
ด้านการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมลูขา่วสาร 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4 
370 

2.375 
188.949 

0.594 
0.511 

1.163 0.327 

รวม 374 191.324    
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ตารางที่ 4.22  (ตอ่) 
 

      

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านการวิจยั 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4 
370 

0.681 
176.715 

0.170 
0.478 

0.357 0.839 

รวม 374 177.397    
ด้านการบริการทางวิชาการ
แก่สงัคม 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4 
370 

3.041 
176.240 

0.760 
0.476 

1.596 0.175 

รวม 374 177.397    
ด้านผู้ นําและการบริหาร
จดัการ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4 
370 

2.890 
193.254 

0.723 
0.522 

1.384 0.239 

รวม 374 196.144    

รวม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4 
370 

0.943 
87.720 

0.236 
0.237 

0.994 0.411 

รวม 374 88.663    

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
การพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทไมแ่ตกตา่งกนั  
 
 4.5.3  การเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 
                  ของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศกึษาระดบั 
                  ปริญญาโทจาํแนกตามสถานภาพ 
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ตารางที่ 4.23  คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันา
คณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาโทจําแนกตามสถานภาพ 

 

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยัด้านการพฒันา
คุณภาพ 

โสด สมรส หย่า /แยก
กันอยุ่ 

 (N = 323 ) (N = 48 ) (N = 4 ) 

 X S.D X S.D X S.D 

ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

ด้านการพฒันาหลกัสตูร 
ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั 
ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา 
ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
ด้านการวิจยั 
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ 

4.18 
4.07 
4.36 
4.07 
4.06 
4.24 
3.77 
4.18 
4.12 
4.18 

0.569 
0.584 
0.546 
0.584 
0.680 
0.592 
0.737 
0.698 
0.688 
0.698 

4.08 
4.07 
4.32 
4.06 
3.91 
4.15 
3.80 
4.01 
3.89 
3.92 

0.635 
0.528 
0.424 
0.490 
0.512 
0.535 
0.587 
0.636 
0.695 
0.866 

3.70 
3.80 
4.05 
3.70 
4.10 
4.25 
3.70 
3.85 
3.50 
3.70 

0.346 
0.365 
0.252 
0.383 
0.258 
0.526 
0.258 
0.191 
0.346 
0.200 

รวม 4.12 0.495 4.02 0.433 3.83 0.210 

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านการ
พฒันาคณุภาพของสถาบนัโดยรวม มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญา
โทอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นว่า
ด้านการพฒันาคณาจารย์มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทมาก
ท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 รองลงมาเป็นด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษา 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านการ
พฒันาคณุภาพของสถาบนัโดยรวม มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญา
โทอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นว่า
ด้านการพฒันาคณาจารย์มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทมาก
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ท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 รองลงมาเป็นด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษา 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.15 สว่นกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพหย่า/แยกกนัอยู่มีความคิดเห็นว่าปัจจยั
ด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัโดยรวม มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาโทอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความ
คิดเห็นว่าด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษามีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.25 รองลงมาเป็นด้านการบริการด้าน
กายภาพของสถาบนั โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.10 

4.5.3.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบั 
ปริญญาโทจําแนกตามสถานภาพ 

 
ตารางที่ 4.24  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน

การพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาโทจําแนกตามสถานภาพ 

 

ความคดิเหน็เก่ียวกับ
ปัจจัยด้านการพัฒนา

คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านปรัชญา ปณิธาน และ 
อตัลกัษณ์ของสถาบนั 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
372 

1.230 
123.626 

0.615 
0.332 

1.850 0.159 

รวม 374 124.856    

ด้านการพฒันาหลกัสตูร ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
372 

0.282 
123.368 

0.141 
0.332 

0.425 0.654 

รวม 374 123.649    

ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
372 

0.444 
104.813 

0.222 
0.282 

0.787 0.456 

 รวม 374 105.257    
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ตารางที่ 4.24  (ตอ่) 
 

      

ความคดิเหน็เก่ียวกับ
ปัจจัยด้านการพัฒนา

คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านรูปแบบการเรียนการ
สอน 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
372 

0.527 
121.527 

0.263 
0.327 

0.806 0.447 

 รวม 374 122.054    

ด้านการบริการด้าน
กายภาพของสถาบนั 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
372 

0.873 
161.349 

0.436 
0.434 

1.006 0.367 

รวม 374 162.222    

ด้านการพฒันาคณุลกัษณะ
ของผู้ สําเร็จการศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
372 

0.311 
127.006 

0.156 
0.341 

0.456 0.634 

รวม 374 127.317    

ด้านการบริการด้าน
กายภาพของสถาบนั 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
372 

0.873 
161.349 

0.436 
0.434 

1.006 0.367 

รวม 374 162.222    

ด้านการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมลูขา่วสาร 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
372 

0.311 
127.006 

0.156 
0.341 

0.456 0.634 

รวม 374 127.317    

ด้านการวิจยั 
 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

2 
372 

0.045 
191.279 

0.022 
0.514 

0.044 0.957 

 รวม 374 191.324    

ด้านการบริการทางวิชาการ
แก่สงัคม 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

2 
372 

1.549 
175.848 

0.774 
0.473 

1.638 0.196 

 รวม 374 177.397    
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ตารางที่ 4.24  (ตอ่) 
 

      

ความคดิเหน็เก่ียวกับ
ปัจจัยด้านการพัฒนา

คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านผู้ นําและการบริหาร
จดัการ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
372 

3.768 
192.376 

1.884 
0.517 

3.643 0.027* 

 รวม 374 196.144    

รวม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
372 

0.720 
87.942 

0.360 
0.236 

1.524 0.219 

รวม 374 88.663    

 
หมายเหตุ:  * มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีมีสถานภาพตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทไม่
แตกตา่งกนั  
 
 4.5.4  การเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 
                  ของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศกึษาระดบั 
                  ปริญญาโทจาํแนกตามคณะ 
 



ตารางที่ 4.25  คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษา 
                       ตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทจําแนกตามคณะ 

ความคดิเหน็เกี่ยวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

คณ
ะรั
ฐป

ระ
ศา

สน
ศา

สต
ร์ 

   
  

คณ
ะ

บริ
หา

รธุ
รก

จิ 
   

   
  คณ

ะพ
ัฒ
นา

กา
ร

เศ
รษ

ฐกิ
จ 

คณ
ะพ

ัฒ
นา

สัง
คม

แล
ะสิ่

งแ
วด

ล้อ
ม 

คณ
ะพ

ัฒ
นา

ทรั
พย

าก
รม

นุษ
ย์ 

คณ
ะภ

าษ
าแ

ละ
กา

รสื่
อส

าร
 

คณ
ะส

ถติ
ปิร

ะยุ
กต์

 

 

คณ
ะนิ

ตศิ
าส

ตร์
   

 

คณ
ะก

าร
จัด

กา
ร

กา
รท่

อง
เท
ี่ยว

 

คณ
ะนิ

เท
ศศ

าส
ตร์

 

 

   

 (N = 116) (N = 86) (N = 35) (N = 23) (N = 33) (N = 16) (N = 40) (N = 16) (N = 7) (N = 3) 

 X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D 

ด้านปรัชญา  ปณิธาน และอัตลักษณ์ของ
สถาบนั 
ด้านการพฒันาหลกัสตูร 
ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั 
ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ สํา เ ร็จ
การศกึษา 
ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 
ด้านการวิจยั 
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ 

4.17 
4.09 
4.41 
4.06 
4.12 
4.25 
 
3.81 
 
4.14 
4.14 
4.12 

0.491 
0.520 
0.491 
0.565 
0.588 
0.543 
 
0.714 
 
0.724 
0.677 
0.864 

4.12 
4.01 
4.24 
3.97 
3.95 
4.23 
 
3.70 
 
4.01 
3.99 
4.19 

0.514 
0.522 
0.481 
0.515 
0.668 
0.552 
 
0.668 
 
0.617 
0.667 
0.567 

4.10 
3.94 
4.43 
4.09 
4.15 
4.23 
 
3.70 
 
4.23 
4.13 
4.17 

0.714 
0.611 
0.524 
0.541 
0.669 
0.598 
 
0.769 
 
0.624 
0.592 
0.740 

4.25 
3.97 
4.44 
4.12 
4.03 
4.23 
 
3.98 
 
4.39 
4.26 
4.18 

0.847 
0.789 
0.848 
0.833 
0.932 
0.865 
 
0.863 
 
0.875 
0.889 
0.863 

4.25 
4.15 
4.28 
4.10 
3.98 
4.30 
 
3.82 
 
4.27 
4.25 
4.21 

0.713 
0.692 
0.718 
0.709 
0.747 
0.639 
 
0.769 
 
0.759 
0.816 
0.594 

4.21 
4.10 
4.35 
4.06 
4.23 
4.14 
 
3.99 
 
4.06 
3.86 
4.06 

0.487 
0.570 
0.416 
0.588 
0.588 
0.560 
 
0.519 
 
0.640 
0.699 
0.605 

4.05 
4.07 
4.35 
4.07 
3.96 
4.24 
 
3.59 
 
4.09 
3.98 
3.98 

0.616 
0.579 
0.464 
0.504 
0.532 
0.523 
 
0.788 
 
0.687 
0.684 
0.738 

4.16 
4.08 
4.25 
4.05 
3.71 
3.88 
 
3.75 
 
4.10 
3.98 
4.10 

0.427 
0.505 
0.346 
0.361 
0.645 
0.467 
 
0.487 
 
0.506 
0.619 
0.593 

4.37 
4.46 
4.49 
4.57 
4.51 
4.63 
 
4.26 
 
4.69 
4.26 
4.51 

0.582 
0.718 
0.346 
0.482 
0.380 
0.734 
 
0.443 
 
0.344 
0.550 
0.302 

4.60 
4.40 
4.53 
4.33 
3.47 
3.93 
 
3.73 
 
4.73 
4.27 
4.33 

0.200 
0.200 
0.231 
0.115 
0.987 
0.416 
 
0.611 
 
0.306 
0.416 
0.833 

รวม 4.13 0.484 4.03 0.426 4.11 0.443 4.18 0.777 4.16 0.613 4.10 0.447 4.03 0.439 4.00 0.314 4.47 0.314 4.23 0.311 

96 
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จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาอยูใ่นคณะการจดัการการท่องเท่ียวมีความ
คิดเห็นว่าปัจจัยด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนัโดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโทอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.47 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาอยูใ่นคณะการจดัการการท่องเท่ียวมีความคดิเห็นวา่ด้านการวิจยัมีผลตอ่การ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.69 รองลงมาเป็นด้านการ
พฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา ด้านรูปแบบการเรียนการสอน ด้านการบริการด้านภาย
ภาพของสถาบนั ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ ด้านการพฒันาคณาจารย์ และด้านการพฒันา
หลกัสตูร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63, 4.57, 4.51, 4.51, 4.49 และ 4.46 ตามลําดบั เม่ือพิจารณา
คณะอ่ืนๆ เป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษาอยู่ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์มีความคิดเห็น
ว่าด้านการพฒันาคณาจารย์มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมาเป็นด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษา โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นว่าด้านการ
พัฒนาคณาจารย์มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.24 รองลงมาเป็นด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
4.23 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีความคิดเห็นว่าด้านการพัฒนา
คณาจารย์มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.43 
รองลงมาเป็นด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษาและด้านการวิจยั โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.23 กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมมีความคิดเห็นว่าด้าน
การพฒันาคณาจารย์มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.44 รองลงมาเป็นด้านการวิจยั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 กลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษาอยู่ใน
คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์มีความคดิเห็นวา่ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษามี
ผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 รองลงมา
เป็นด้านการพฒันาคณาจารย์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 กลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษาอยู่ในคณะภาษา
และการส่ือสารมีความคดิเห็นวา่ด้านการพฒันาคณาจารย์มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ระดบั
ปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 รองลงมาเป็นด้านการบริการด้านกายภาพของ
สถาบนั  โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.23 กลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาอยู่ในคณะสถิติประยกุต์มีความคิดเห็นว่า
ด้านการพัฒนาคณาจารย์มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากท่ีสุด
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.35 รองลงมาเป็นด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.24 และกลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษาอยู่ในคณะนิเทศศาสตร์มีความคิดเห็นว่าด้านการ
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วิจัยมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 
รองลงมาเป็นด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.60 

4.5.4.1  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบั 
ปริญญาโทจําแนกตามคณะ 

 
ตารางที่ 4.26  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน

การพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาโทจําแนกตามคณะ 

 

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านปรัชญา ปณิธาน 
และอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

9 
365 

2.149 
122.707 

0.239 
0.336 

0.710 0.700 

รวม 374 124.856    

ด้านการพฒันาหลกัสตูร ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

9 
365 

2.745 
120.904 

0.305 
0.331 

0.921 0.507 

รวม 374 123.649    

ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

9 
365 

2.573 
102.685 

0.286 
0.281 

1.016 
 

0.426 

 รวม 374 105.257    
ด้านรูปแบบการเรียนการ
สอน 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

9 
365 

2.996 
119.058 

0.333 
0.326 

1.020 0.423 

รวม 374 122.054    

ด้านการบริการด้าน
กายภาพของสถาบนั 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

9 
365 

7.048 
155.175 

0.783 
0.425 

1.842 0.060 

รวม 374 162.222    



99 

ตารางที่ 4.26  (ตอ่) 
 

      

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านการพฒันาคณุลกัษณะ
ของผู้ สําเร็จการศกึษา 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

9 
365 

3.737 
123.580 

0.415 
0.339 

1.226 0.277 

รวม 374 127.317    

ด้านการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมลูขา่วสาร 
 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

9 
365 

5.584 
185.741 

0.620 
0.509 

1.219 0.282 

รวม 374 191.324    

ด้านการวิจยั 
 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

9 
365 

7.047 
170.349 

0.783 
0.467 

1.678 0.093 

รวม 374 177.397    

ด้านการบริการทางวิชาการ
แก่สงัคม 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

9 
365 

4.591 
174.690 

0.510 
0.479 

1.066 0.387 

 รวม 374 179.281    

ด้านผู้ นําและการบริหาร
จดัการ 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

9 
365 

2.754 
193.390 

0.306 
0.530 

0.578 0.816 

รวม 374 196.144    

รวม ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

9 
365 

2.050 
86.611 

0.228 
0.237 

0.961 0.472 

รวม 374 88.663    

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาอยู่ในคณะท่ีตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทไม่
แตกตา่งกนั 
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4.5.5  การเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 
        ของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนักศึกษาระดบั 
        ปริญญาโทจาํแนกตามสภาพการเป็นนักศกึษา 

 
ตารางที่ 4.27  คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สถิต ิt สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบ

ความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทจําแนกตามสภาพการเป็น
นกัศกึษา 

 

ความคดิเหน็เก่ียวกับ 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ t Sig. 

(N = 223 ) (N = 152 ) 

X S.D X S.D 

ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของ
สถาบนั 
ด้านการพฒันาหลกัสตูร 
ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั 
ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จ
การศกึษา 
ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมลูข่าวสาร 
ด้านการวิจยั 
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ 

4.18 
 

4.05 
4.37 
4.04 
4.13 
4.19 

 
3.78 

 
4.16 
4.11 
4.19 

0.597 
 

0.633 
0.577 
0.622 
0.670 
0.613 

 
0.761 

 
0.735 
0.700 
0.717 

4.14 
 

4.09 
4.33 
4.09 
3.91 
4.28 

 
3.77 

 
4.14 
4.05 
4.08 

0.550 
 

0.479 
0.454 
0.488 
0.620 
0.535 

 
0.644 

 
0.617 
0.681 
0.732 

0.619 
 

-0.645 
0.702 
-0.728 
3.227 
-1.397 

 
0.116 

 
0.161 
0.810 
1.409 

0.268 
 

0.259 
0.241 
0.233 
0.000* 
0.076 

 
0.454 

 
0.436 
0.209 
0.080 

รวม 4.11 0.525 4.08 0.425 0.619 0.260 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาภาคปกติมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัโดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาโทอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างภาคปกติมีความคิดเห็นว่าด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ สําเร็จการศึกษา
และด้านผู้ นําและการบริหารจดัการมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 รองลงมาเป็นด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั  โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.18 สําหรับกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาภาคพิเศษมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัโดยรวมมีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาโทอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างภาคพิเศษมีความคิดเห็นว่าด้านการพฒันาคณาจารย์มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมาเป็นด้านการพฒันาคณุลกัษณะ
ของผู้ สําเร็จการศกึษา  โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.28 

เม่ือทําการทดสอบเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มตวัอย่างภาคเรียนปกติและภาคพิเศษมีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบั
ปริญญาโทโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05  สําหรับรายด้านพบว่า มีความ
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย และด้านการพัฒนา
หลกัสูตร และเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่า กลุ่มตัวอย่างภาคเรียนปกติและภาคพิเศษมีความ
คิดเห็นว่าด้านการวิจยัมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทในระดบั
มากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 และ 4.14 ตามลําดบั ส่วนด้านการพฒันาหลกัสตูร กลุ่มตวัอย่าง
ภาคเรียนปกติและภาคพิเศษมีความคิดเห็นว่าด้านการพฒันาหลกัสตูรมีผลต่อการตดัสินใจเข้า
ศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทในระดบัมากเช่นกนั โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.05 และ 4.09 
ตามลําดบั 
 

4.5.6  การเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 
        ของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนักศึกษาระดบั 
        ปริญญาโทจาํแนกตามอาชีพ 



ตารางที่ 4.28  คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาโทจําแนกตามอาชีพ 

 

ความคดิเหน็เกี่ยวกับปัจจัยด้านการพัฒนา
คุณภาพ 

ไมได้ประกอบ
อาชีพ 

รับราชการ พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิส่วนตัว/
อาชีพอิสระ 

อื่น ๆ 

(N = 187 ) (N = 22 ) (N = 19 ) (N = 106 ) (N =31 ) (N = 10 ) 

X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D 

ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
ด้านการพฒันาหลกัสตูร 
ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั 
ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา 
ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
ด้านการวิจยั 
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ 

4.22 
4.06 
4.38 
4.06 
4.17 
4.22 
3.77 
4.19 
4.16 
4.22 

0.534 
0.612 
0.565 
0.605 
0.605 
0.590 
0.749 
0.708 
0.670 
0.689 

4.02 
4.10 
4.42 
4.13 
4.03 
4.20 
3.91 
4.12 
4.02 
3.97 

0.684 
0.588 
0.314 
0.472 
0.691 
0.665 
0.629 
0.672 
0.821 
0.941 

4.07 
4.12 
4.26 
4.02 
4.07 
4.31 
3.97 
4.06 
4.17 
4.09 

0.453 
0.478 
0.442 
0.416 
0.648 
0.559 
0.605 
0.650 
0.767 
0.535 

4.13 
4.07 
4.29 
4.02 
3.85 
4.24 
3.67 
4.11 
3.95 
4.06 

0.548 
0.475 
0.472 
0.508 
0.648 
0.508 
0.633 
0.597 
0.628 
0.718 

4.06 
4.06 
4.48 
4.25 
3.95 
4.31 
3.89 
4.17 
4.14 
4.25 

0.652 
0.510 
0.329 
0.449 
0.681 
0.500 
0.762 
0.741 
0.682 
0.685 

4.18 
3.92 
4.10 
3.98 
3.70 
4.00 
3.84 
4.08 
4.14 
3.86 

1.175 
1.096 
1.144 
1.137 
1.182 
1.159 
1.057 
1.182 
1.178 
1.170 

รวม 4.14 0.489 4.09 0.462 4.11 0.451 4.03 0.421 4.15 0.440 3.98 1.077 
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จากตารางท่ี 4.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพมี
ความคิดเห็นว่าด้านการพฒันาคณาจารย์มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาโทมาก
ท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมาเป็นด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ สําเร็จการศึกษา และด้านผู้ นําและการบริหารจัดการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นว่าด้านการพฒันา
คณาจารย์มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.42 
รองลงมาเป็นด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นว่าด้านการพฒันาคณุลกัษณะของ
ผู้ สําเร็จการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 รองลงมาเป็นด้านการพฒันาคณาจารย์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 กลุ่มตวัอย่างท่ี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความคิดเห็นว่าด้านการพัฒนาคณาจารย์มีผลต่อการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.29 รองลงมาเป็นด้านการ
พฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.24  และกลุม่ตวัอย่างท่ีประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระมีความคิดเห็นว่าด้านการพัฒนาคณาจารย์มีผลต่อการตดัสินใจเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 รองลงมาเป็นด้านการพัฒนา
คณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.31  

4.5.6.1  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาโทจําแนกตามอาชีพ 
 
ตารางที่ 4.29  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน

การพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาโทจําแนกตามอาชีพ 

 

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตั
ลกัษณ์ของสถาบนั 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

5 
369 

1.530 
123.326 

0.306 
0.334 

0.915 0.471 

รวม 374 124.856    
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ตารางที่ 4.29  (ตอ่) 
 

      

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านการพฒันาหลกัสตูร ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

5 
369 

0.290 
123.359 

0.058 
0.334 

0.174 0.972 

รวม 374 123.649    
ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

5 
369 

1.833 
103.424 

0.367 
0.280 

1.308 
 

0.260 

รวม 374 105.257    
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน ระหวา่งกลุม่

ภายในกลุม่ 
5 

369 
1.471 

120.583 
0.294 
0.327 

0.900 0.481 

รวม 374 122.054    
ด้านการบริการด้านกายภาพของ
สถาบนั 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

5 
369 

8.474 
153.748 

1.695 
0.417 

4.068 0.001* 

รวม 374 162.222    
ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของ
ผู้ สําเร็จการศกึษา 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

5 
369 

0.881 
126.436 

0.176 
0.343 

0.514 0.766 

รวม 374 127.317    
ด้านการให้คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมลูขา่วสาร 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

5 
369 

2.651 
188.673 

0.530 
0.511 

1.037 0.395 

รวม 374 191.324    
ด้านการวิจยั 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

5 
369 

0.649 
176.748 

0.130 
0.479 

0.271 0.929 

รวม 374 177.397    

ด้านการบริการทางวิชาการแก่
สงัคม 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

5 
369 

3.327 
175.954 

0.665 
0.477 

1.395 0.225 

รวม 374 179.281    
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ตารางที่ 4.29  (ตอ่) 
 

      

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

5 
369 

3.561 
192.583 

0.712 
0.522 

1.365 0.237 

รวม 374 196.144    
รวม ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
5 

369 
0.981 

87.682 
0.196 
0.238 

0.825 0.532 

รวม 374 88.663    

 
หมายเหตุ:  *มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.29 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
การพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทไมแ่ตกตา่งกนั  
  
 4.5.7  การเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 
                  ของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศกึษาระดบั 
                  ปริญญาโทจาํแนกตามรายได้ต่อเดอืน 



ตารางที่ 4.30  คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ 
                   ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทจําแนกตามรายได้ตอ่เดือน 
 

ความคดิเหน็เกี่ยวกับปัจจัยด้านการพัฒนา
คุณภาพ 

ตํ่ากว่า 20,000 
บาท 

20,001 – 40,00 
บาท 

40,001 – 
60,000 บาท 

60,001 – 
80,000 บาท 

80,001 – 
100,000 บาท 

100,001 บาท 
ขึน้ไป 

(N = 213) (N = 110 ) (N = 21 ) (N = 6) (N = 10 ) (N = 15 ) 

X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D 

ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
ด้านการพฒันาหลกัสตูร 
ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั 
ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา 
ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
ด้านการวิจยั 
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ 

4.17 
4.04 
4.35 
4.05 
4.14 
4.23 
3.79 
4.17 
4.13 
4.20 

0.568 
0.604 
0.545 
0.601 
0.618 
0.593 
0.743 
0.705 
0.676 
0.687 

4.24 
4.15 
4.43 
4.11 
3.96 
4.34 
3.81 
4.22 
4.15 
4.17 

0.470 
0.494 
0.392 
0.470 
0.632 
0.498 
0.628 
0.502 
0.572 
0.594 

3.90 
3.76 
4.02 
3.85 
3.78 
4.01 
3.58 
3.72 
3.64 
3.70 

0.816 
0.739 
0.869 
0.805 
0.978 
0.835 
0.884 
1.003 
1.073 
1.140 

4.40 
4.30 
4.53 
4.27 
4.27 
4.23 
4.20 
4.47 
4.37 
4.70 

0.566 
0.469 
0.501 
0.432 
0.242 
0.585 
0.400 
0.468 
0.528 
0.245 

3.94 
3.96 
4.36 
3.98 
3.46 
4.06 
3.42 
3.72 
3.64 
3.58 

0.517 
0.363 
0.488 
0.561 
0.597 
0.433 
0.708 
0.930 
0.868 
1.280 

3.87 
4.17 
4.23 
4.03 
3.81 
3.87 
3.80 
4.09 
3.85 
3.85 

0.880 
0.459 
0.512 
0.465 
0.674 
0.516 
0.693 
0.789 
0.723 
0.616 

รวม 4.12 0.492 4.15 0.366 3.79 0.814 4.37 0.336 3.81 0.500 3.95 0.633 
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จากตารางท่ี 4.30 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 60,001–80,000 บาท มีความ
คิดเห็นว่าปัจจัยด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนัโดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโทอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.37  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงรายได้ต่อเดือนมีความคิดเห็นว่าด้านการพัฒนาคณาจารย์มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก เม่ือพิจารณาลําดับรองลงมา 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 60,000 บาท และกลุ่มตวัอย่างท่ีรายได้ต่อเดือน 
80,001–100,000 บาท มีความคิดเห็นว่าด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษามีผล
ตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุเป็นอนัดบัรองลงมา สําหรับกลุม่ตวัอย่างท่ี
มีรายได้ต่อเดือน 60,001–80,000 บาท มีความคิดเห็นว่าด้านการวิจยัมีผลต่อการตดัสินใจเข้า
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทมากท่ีสุดเป็นอนัดบัรองลงมา และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
รายได้ต่อเดือน 100,001 บาท ขึน้ไปมีความคิดเห็นว่าด้านการพัฒนาหลักสูตรมีผลต่อการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุเป็นอนัดบัสองรองจากด้านการพฒันาคณาจารย์ 

4.5.7.1  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบั 
ปริญญาโทจําแนกตามรายได้ตอ่เดือน 

 
ตารางที่ 4.31  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน 
                   การพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษา

ระดบัปริญญาโทจําแนกตามรายได้ตอ่เดือน 
 

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตั
ลกัษณ์ของสถาบนั 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

5 
369 

4.155 
120.701 

0.831 
0.327 

2.540 0.028* 

รวม 374 124.856    
ด้านการพฒันาหลกัสตูร ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
5 

369 
3.553 

120.097 
0.711 
0.325 

2.183 0.055 

 รวม 374 123.649    



108 

ตารางที่ 4.31  (ตอ่) 
 

      

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

5 
369 

3.421 
101.836 

0.684 
0.276 

2.479 0.032* 

รวม 374 105.257    
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
5 

369 
1.618 

120.436 
0.324 
0.326 

0.991 0.423 

รวม 374 122.054    
ด้านการบริการด้านกายภาพของ
สถาบนั 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

5 
369 

8.827 
153.396 

1.765 
0.416 

4.247 0.001* 

รวม 374 162.222    
ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของ
ผู้ สําเร็จการศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

5 
369 

4.623 
122.698 

0.925 
0.333 

2.780 0.018* 

รวม 374 127.317    
ด้านการให้คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมลูขา่วสาร 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

5 
369 

3.707 
187.617 

0.741 
0.508 

1.458 0.203 

 รวม 374 191.324    
ด้านการวิจยั 
 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

5 
369 

6.971 
170.046 

1.394 
0.462 

3.019 0.011* 

รวม 374 177.397    
ด้านการบริการทางวิชาการแก่
สงัคม 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

5 
369 

8.287 
170.994 

1.657 
0.463 

3.577 0.004* 

รวม 374 179.281    
ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 
5 

369 
11.206 

184.938 
2.241 
0.501 

4.472 0.001* 

รวม 374 196.144    



109 

ตารางที่ 4.31  (ตอ่) 
 

      

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

รวม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

5 
369 

4.076 
84.587 

0.815 
0.229 

3.556 0.004* 

 รวม 374 88.663    

 
หมายเหตุ:  *มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 4.31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
4.6  การเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 
      ของสถาบนัที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศกึษาต่อของนักศกึษาระดบั 
      ปริญญาโทจาํแนกตามเหตุผลที่ใช้ในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อ 
 

4.6.1  การเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 
        ของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนักศึกษาระดบั 
        ปริญญาโทจาํแนกตามเหตุผลที่ใช้ในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อ 



ตารางที่ 4.32  คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาโทจําแนกตามเหตผุลที่ใช้ในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ 

 

ความคดิเหน็เกี่ยวกับปัจจัยด้านการพัฒนา
คุณภาพ 

ต้องการพฒันา
ตนเอง 

ต้องการพฒันา
สถานภาพทาง

สังคม 

ต้องการพฒันาอาชีพ ต้อง 

การสร้างเครือข่าย 

อื่น ๆ 

(N = 280 ) (N = 10 ) (N = 75 ) (N = 9 ) (N = 1 ) 

X S.D X S.D X S.D X S.D X S.D 

ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
ด้านการพฒันาหลกัสตูร 
ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั 
ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา 
ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
ด้านการวิจยั 
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ 

4.18 
4.07 
4.36 
4.05 
4.02 
4.23 
3.74 
4.15 
4.11 
4.16 

0.601 
0.594 
0.551 
0.589 
0.671 
0.590 
0.738 
0.710 
0.717 
0.738 

4.18 
4.16 
4.14 
4.16 
4.00 
3.98 
3.98 
4.14 
3.72 
3.76 

0.592 
0.652 
0.313 
0.470 
0.693 
0.476 
0.746 
0.574 
0.668 
0.515 

4.11 
3.71 
4.37 
4.07 
4.14 
4.25 
3.92 
4.14 
4.08 
4.18 

0.513 
0.504 
0.492 
0.547 
0.590 
0.636 
0.636 
0.645 
0.620 
0.685 

4.11 
3.71 
4.29 
4.09 
3.64 
4.22 
3.38 
4.27 
3.93 
3.91 

0.203 
0.348 
0.389 
0.333 
0.713 
0.674 
0.674 
0.616 
0.316 
0.769 

3.20 
3.60 
4.00 
3.60 
4.40 
3.80 
3.40 
4.00 
3.20 
3.60 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 4.11 0.506 4.02 0.570 4.13 0.449 3.95 0.263 3.68  - 
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จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่เพ่ือการ
พัฒนาอาชีพมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันโดยรวมมีผลต่อการ
ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.13  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ
เพ่ือการพฒันาตนเองมีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั ด้านการพฒันา
คณาจารย์ ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษา และด้านปรัชญา ปณิธาน และอตั
ลกัษณ์ของสถาบนัมีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทเป็นสามลําดบั
แรกท่ีมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  4.36, 4.23 และ 4.18 ตามลําดบั  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีเหตผุลท่ี
ใช้ในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อ เพ่ือการพฒันาสถานภาพทางสงัคม มีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้าน
การพฒันาคณุภาพของสถาบนั  ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั ด้านการพฒันา
หลกัสตูร และด้านรูปแบบการเรียนการสอน ด้านการพฒันาคณาจารย์และด้านการวิจยั มีผลต่อ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นสามลําดับแรกท่ีมากท่ีสุด โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั  4.18, 4.16, 4.16, 4.14 และ 4.14  ตามลําดบั กลุม่ตวัอย่างท่ีมีเหตผุลท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจเข้าศกึษาต่อ เพ่ือการพฒันาอาชีพ มีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของ
สถาบนั ด้านการพฒันาคณาจารย์  ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษา และด้าน
ผู้ นําและการบริหารจดัการ มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทเป็น
สามลําดบัแรกท่ีมากท่ีสดุ  โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  4.37, 4.25 และ 4.18 ตามลําดบั กลุม่ตวัอย่างท่ี
มีเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ ด้านการสร้างเครือข่าย มีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบัน ด้านการพัฒนาคณาจารย์ ด้านการวิจัย และด้านการพัฒนา
คณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบัปริญญา
โทเป็นสามลําดบัแรกท่ีมากท่ีสดุ  โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั  4.29, 4.27 และ 4.22 ตามลําดบั สว่น
กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสนิใจเข้าศกึษาด้วยเหตผุลอ่ืน ๆ มีความคดิเห็นว่าปัจจยัด้าน
การพฒันาคณุภาพของสถาบนัด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั มีผลต่อการตดัสินใจเข้า
ศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.40 ลําดบั
ตอ่มาเป็นด้านการพฒันาคณาจารย์และด้านการวิจยัโดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  4.00 

 

4.6.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาํแนกทางเดยีวของความคดิเหน็เก่ียวกับ 
        ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษา 
        ต่อของนักศกึษาระดบั ปริญญาโทจาํแนกตามเหตุผลในการตดัสินใจ 
        เข้าศกึษาต่อ 
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ตารางที่ 4.33  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
การพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาโทจําแนกตามเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ 

 

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านปรัชญา ปณิธาน และ 
อตัลกัษณ์ของสถาบนั 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

4 
370 

1.183 
123.672 

0.296 
0.334 

0.885 0.473 

รวม 374 124.856    
ด้านการพฒันาหลกัสตูร ระหวา่งกลุม่

ภายในกลุม่ 
4 

370 
1.450 

122.199 
0.363 
0.330 

1.098 0.357 

รวม 374 123.649    
ด้านการพฒันาคณาจารย์ 
 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

4 
370 

0.635 
104.622 

0.159 
0.283 

0.562 0.691 

รวม 374 105.257    
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน ระหวา่งกลุม่

ภายในกลุม่ 
4 

370 
0.344 

121.710 
0.086 
0.329 

0.262 0.903 

รวม 374 122.054    
ด้านการบริการด้านกายภาพ
ของสถาบนั 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

4 
370 

2.404 
159.818 

0.601 
0.432 

1.392 0.236 

 รวม 374 162.222    
ด้านการพฒันาคณุลกัษณะ
ของผู้ สําเร็จการศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

4 
370 

0.855 

126.463 

0.214 

0.342 

0.625 0.645 

 รวม 374 127.317    
ด้านการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมลูขา่วสาร 
 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

4 
370 

3.847 

187.477 

0.962 

0.507 

1.898 0.110 

 รวม 374 191.324    
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ตารางที่ 4.33  (ตอ่) 
 

      

ความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านการวิจยั 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4 
370 

0.151 
177.245 

0.038 
0.479 

0.079 0.989 

รวม 374 177.397 .    

ด้านการบริการทางวิชาการแก่
สงัคม 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

4 
370 

2.489 
176.792 

0.622 
0.478 

1.302 0.269 

รวม 374 179.281    

ด้านผู้ นําและการบริหาร
จดัการ 

ระหวา่งกลุม่
ภายในกลุม่ 

4 
370 

2.422 
193.722 

0.605 
0.524 

1.156 0.330 

รวม 374 196.144    
รวม ระหวา่งกลุม่

ภายในกลุม่ 
4 

370 
0.516 

88.147 
0.129 
0.238 

0.541 0.705 

 รวม 374 88.663    
 
 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีมีเหตผุลในการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่แตกตา่งกนั
มีความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษา
ตอ่ระดบัปริญญาโทไมแ่ตกตา่งกนั 
 

4.7  ผลการทดสอบสมมตฐิานในการศกึษา 
 
 4.7.1  สถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลให้เหตุผลในการตดัสินใจเข้า 
                   ศึกษาต่อของนักศกึษาระดบัปริญญาโทสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
                   แตกต่างกัน 

4.7.1.1 สมมติฐานท่ี 1: กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีเหตุผลในการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 
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  จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีเหตุผลในการ
ตดัสินใจเข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัสําคญัทางสถิต ิ0.05  ดงัตารางท่ี  4.13  ดงันัน้ จงึปฎิเสธสมมตฐิานดงักลา่ว 

4.7.1.2  สมมตฐิานท่ี 2: กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีเหตผุลในการตดัสนิใจ
เข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีเหตผุลในการตดัสินใจ
เข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกต่างกัน ท่ีระดบันยัสําคญั
ทางสถิต ิ0.05 โดยมีคา่ sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05  ดงัตารางท่ี  4.14  ดงันัน้ 
จงึยอมรับสมมตฐิานดงักลา่ว 

4.7.1.3  สมมติฐานท่ี 3: กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีเหตผุลในการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั  

จากผลการศกึษา  พบว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีเหตผุลในการ
ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกต่างกัน ท่ีระดบั
นยัสําคญัทางสถิต ิ0.05 โดยมีคา่ sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05  ดงัตารางท่ี  
4.15  ดงันัน้ จงึยอมรับสมมตฐิานดงักลา่ว 

4.7.1.4  สมมตฐิานท่ี 4: กลุม่ตวัอยา่งท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นคณะท่ีแตกตา่งมีเหตผุล
ในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั  

จากผลการศกึษา พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นคณะท่ีแตกตา่งมีเหตผุล
ในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีคา่ sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่าระดบันยัสําคญั 0.05  ดงั
ตารางท่ี  4.16  ดงันัน้ จงึยอมรับสมมตฐิานดงักลา่ว 

4.7.1.5  สมมติฐานท่ี 5: กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาภาคปกติและภาคพิเศษมี
เหตผุลในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษมี
เหตุผลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไม่
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ0.05  ดงัตารางท่ี  4.17  ดงันัน้ จงึปฎิเสธสมมตฐิานดงักลา่ว 

4.7.1.6  สมมติฐานท่ี 6: กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีเหตุผลในการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีเหตุผลในการ
ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกต่างกัน ท่ีระดบั
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นยัสําคญัทางสถิติ 0.05  โดยมีคา่ sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่าระดบันยัสําคญั 0.05  ดงัตารางท่ี  
4.18  ดงันัน้ จงึยอมรับสมมตฐิานดงักลา่ว 

4.7.1.7 สมมติฐานท่ี 7: กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีเหตุผลในการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีเหตุผลในการ
ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกต่างกัน ท่ีระดบั
นยัสําคญัทางสถิติ 0.05  โดยมีคา่ sig. เท่ากบั 0.000  ซึง่น้อยกว่าระดบันยัสําคญั 0.05  ดงัตารางท่ี  
4.19  ดงันัน้ จงึยอมรับสมมตฐิานดงักลา่ว 

 
4.7.2  สถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจยั 
        ด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ 
        ระดบัปริญญาโท สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์แตกต่างกัน 

4.7.2.1  สมมติฐานท่ี 8: กลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สถาบนัพฒันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั  ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 
โดยมีค่า sig.เท่ากบั 0.007 ซึง่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางท่ี 4.20  ดงันัน้จึง
ยอมรับสมมตฐิานดงักลา่ว 

4.7.2.2 สมมติฐานท่ี 9: กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจัยด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

จากผลการศกึษา พบว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจัยด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
สถาบนัพฒันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไม่แตกตา่งกนั  ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางท่ี 
4.22  ดงันัน้จงึปฎิเสธสมมตฐิานดงักลา่ว 

4.7.2.3 สมมติฐานท่ี 10: กลุม่ตวัอย่างท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 
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จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สถาบนัพฒันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไม่แตกต่างกัน  ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ
0.05 ดงัตารางท่ี 4.24  ดงันัน้จงึปฎิเสธสมมตฐิานดงักลา่ว 

4.7.2.4  สมมติฐานท่ี 11: กลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษาอยู่ในคณะท่ีแตกต่างกนัมีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบั
ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

 จากผลการศกึษา พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาอยู่ในคณะท่ีแตกตา่งกนัมี
ความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่
ระดบัปริญญาโท สถาบนัพฒันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไม่แตกต่างกนั  ท่ีระดบันยัสําคญัทาง
สถิต ิ 0.05 ดงัตารางท่ี 4.26  ดงันัน้จงึปฎิเสธสมมตฐิานดงักลา่ว 

4.7.2.5  สมมติฐานท่ี 12: กลุม่ตวัอย่างท่ีมีสภาพการเป็นนกัศกึษาท่ีแตกตา่งกนั
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษา
ตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสภาพการเป็นนักศึกษาท่ี
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีมีผลต่อการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนัพฒันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไม่แตกตา่งกนั  ท่ี
ระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ0.05 ดงัตารางท่ี 4.27  ดงันัน้จงึปฎิเสธสมมตฐิานดงักลา่ว 

4.7.2.6  สมมติฐานท่ี 13: กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สถาบนัพฒันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไม่แตกต่างกัน  ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ
0.05 ดงัตารางท่ี 4.29  ดงันัน้จงึปฎิเสธสมมตฐิานดงักลา่ว 

4.7.2.7  สมมติฐานท่ี 14: กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบั
ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบั
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ปริญญาโท สถาบนัพฒันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั  ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 
โดยมีคา่ sig. เท่ากบั 0.004  ซึง่น้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางท่ี 4.31  ดงันัน้จึง
ยอมรับสมมตฐิานดงักลา่ว 

 
4.7.3  เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคดิเหน็ 
        เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจ 
        เข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์แตกต่างกัน 

4.7.3.1 สมมติฐานท่ี 15: กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตผุลในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีมีผลต่อการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตผุลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อท่ี
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัสําคญัทางสถิต ิ0.05  ดงัตารางท่ี  4.33  ดงันัน้ จงึปฎิเสธสมมตฐิานดงักลา่ว 



 
บทที่ 5 

 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้า

ศึกษาต่อของนักศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ใน
การศกึษาดงันี ้ 1) เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2) เพ่ือศึกษา
ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบนักับเหตุผลในการตดัสินใจเข้า
ศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยผู้ศกึษาได้ทําการ
เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาท่ีศกึษา หลกัสตูรปริญญาโท 
ภาคปกตแิละภาคพิเศษ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จํานวน 375 คน 

 
5.1  สรุปผลการศกึษา 
  

จากการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถสรุปผล
การศกึษาได้ ดงัตอ่ไปนี ้
 
 5.1.1  ปัจจยัด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษา 
                  ต่อของนักศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์  

ผลการศึกษาปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษา
ตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในด้านปรัชญา ปณิธาน 
และอตัลกัษณ์ของสถาบนั   ด้านการพฒันาหลกัสตูร  ด้านการพฒันาคณาจารย์ ด้านรูปแบบการ
เรียนการสอน ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จ
การศึกษา ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร ด้านการวิจยั ด้านการบริการทาง
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วิชาการแก่สงัคม และด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาทัง้ 10 ด้าน 
ได้ดงันี ้

1)  ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั  พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความ
คิดเห็นว่าปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบนั ด้านปรัชญา ปณิธาน และอัตลกัษณ์ของ
สถาบนัมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2)  ด้านการพฒันาหลกัสตูร  พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบัน ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

3)  ด้านการพฒันาคณาจารย์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้าน
การพฒันาคณุภาพของสถาบนั ด้านการพฒันาคณาจารย์มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ระดบั
ปริญญาโทโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ   

4)  ด้านรูปแบบการเรียนการสอน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัย
ด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั ด้านรูปแบบการสอน มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ระดบั
ปริญญาโทโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   

5)  ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น
วา่ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนัมีผลตอ่การ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

6)  ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีความ
คิดเห็นว่าปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ สําเร็จ
การศกึษา มีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

7)  ด้านการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่ากลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั ด้านการการให้คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมลูขา่วสารมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

8)  ด้านการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านการพัฒนา
คุณภาพของสถาบนั  ด้านการวิจัยมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโทโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก 

9)  ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า
ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัด้านกายภาพของสถาบนัมีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษา
ตอ่ระดบัปริญญาโทโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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10) ด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจยั
ด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบนั  ด้านผู้ นําและการบริหารจัดการมีผลต่อการตดัสินใจเข้า
ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 
5.1.2  เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท  
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อเพราะ

ต้องการพฒันาตวัเองมากท่ีสดุ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 74.7 รองลงมา ตดัสินใจศึกษาต่อเพราะ
ต้องการพัฒนาอาชีพ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.0 และตัดสินใจศึกษาต่อเพ่ือต้องการพัฒนา
สถานภาพทางสงัคม คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.70 ตดัสินใจศึกษาต่อเพ่ือสร้างเครือข่าย คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 2.40 และตดัสินใจศกึษาต่อด้วยเหตผุลอ่ืนๆ ได้แก่ สนองความต้องการของบคุคล
ในครอบครัว คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 0.30  

 
5.1.3  การเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ 
        ของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนักศึกษาระดบั 
        ปริญญาโทจาํแนกตามเหตุผลที่ใช้ในการตดัสินใจเข้าศกึษา 
เม่ือทําการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของ

สถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท จําแนกตามเหตผุลท่ีใช้
ในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ เพ่ือ
การพฒันาตนเอง มีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนั ด้านการพฒันา
คณาจารย์ ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา และด้านปรัชญา ปณิธาน และอตั
ลกัษณ์ของสถาบนั มีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทเป็นสามลําดบั
แรกท่ีมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.36, 4.23 และ 4.18 ตามลําดบั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ เพ่ือการพฒันาสถานภาพทาง
สงัคม มีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั  ด้านปรัชญา ปณิธาน และอตั
ลกัษณ์ของสถาบนั ด้านการพฒันาหลกัสตูร และด้านรูปแบบการเรียนการสอน ด้านการพฒันา
คณาจารย์และด้านการวิจยั มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทเป็น
สามลําดบัแรกท่ีมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ีย 4.18, 4.16 และ 4.14  ตามลําดบั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตุผลท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ เพ่ือการพฒันาอาชีพ มีความ
คิดเห็นว่าปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั ด้านการพฒันาคณาจารย์  ด้านการพฒันา
คณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษา และด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ มีผลต่อการตดัสินใจเข้า
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ศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นสามลําดับแรกท่ีมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
4.37, 4.25 และ 4.18 ตามลําดบั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อ ด้านการสร้างเครือข่าย มีความ
คิดเห็นว่าปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั ด้านการพฒันาคณาจารย์ ด้านการวิจยั และ
ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา มีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาโทเป็นสามลําดบัแรกท่ีมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.29, 4.27 และ 4.22 ตามลําดบั 

สว่นกลุม่ตวัอย่างท่ีมีเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้าศกึษาด้วยเหตผุลอ่ืนๆ มีความคิดเห็น
วา่ปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนั มีผลตอ่การ
ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
4.40 ลําดบัตอ่มาเป็นด้านการพฒันาคณาจารย์และด้านการวิจยัโดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  4.00 

 
5.1.4 ผลการทดสอบสมมตฐิานในการศึกษา 
จากการทดสอบสมมตฐิาน 15 ข้อพบวา่มีการยอมรับ 7 สมมตฐิาน ประกอบด้วย 

1)  สถานภาพส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้เหตผุลในการตดัสินใจเข้าศึกษา
ตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

(1)  สมมติฐานท่ี 2 : กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีเหตผุลในการตดัสินใจ
เข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

(2)  สมมติฐานท่ี 3 : กลุม่ตวัอย่างท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีเหตผุลในการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

(3)  สมมติฐานท่ี 4 : กลุม่ตวัอย่างท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในคณะท่ีแตกตา่งมีเหตผุล
ในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

(4)  สมมติฐานท่ี 6 : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีเหตุผลในการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

(5)  สมมติฐานท่ี 7 : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีเหตผุลในการ
ตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

2)  สถานภาพส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 

(1)  สมมตฐิานท่ี 8 : กลุม่ตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจัยด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 
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(2)  สมมติฐานท่ี 14 : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ระดบั
ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แตกตา่งกนั 
 
5.2  การอภปิรายผลการศกึษาปัจจัยด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนัที่มีผล 
      ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของนักศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนั 
      บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

5.2.1  ด้านปรัชญา ปณิธาน และอัตลักษณ์ (จุดเน้น) ของสถาบัน 
ผลการศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบนัด้านปรัชญา ปณิธาน และอัต

ลกัษณ์ (จดุเน้น) ของสถาบนั พบว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งปัจจยัดงักล่าวเป็น
องค์ประกอบท่ี 1 ในการประกนัคณุภาพภายใน ด้านปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผน
ดําเนินการ ท่ีกําหนดตวับง่ชีว้่าสถาบนัอดุมศกึษาซึง่มีพนัธกิจหลกั คือ การเรียนการสอน การวิจยั 
การบริการทางวิชาการแก่สงัคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม ในการดําเนินพนัธกิจ
หลกั สถาบนัอดุมศกึษาจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพฒันาและการดําเนินงานของสถาบนั
เพ่ือให้สถาบนัดําเนินการสอดคล้องกบั  อตัลกัษณ์หรือจุดเน้น มีคณุภาพ มีความเป็นสากล และ
เจริญเตบิโตอยา่งยัง่ยืน ดงันัน้ สถาบนัต้องกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ตลอดจนมีการพฒันาแผนกล
ยทุธ์และแผนดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบนัในการพฒันาแผนกลยทุธ์ 
นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้องคํานึงถึงหลักการ
อดุมศกึษา กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาวมาตรฐานการศกึษาของชาติ มาตรฐานการอดุมศกึษา 
มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ยทุธศาสตร์ด้านตา่งๆ ของชาต ิรวมถึงทิศทางการพฒันาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ทัง้นี ้เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมใน
ทิศทางท่ีถกูต้องเหมาะสม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัด
สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐแห่ง
เดียวในประเทศไทยท่ีทําการสอนเฉพาะระดบั บณัฑิตศกึษา (สงูกว่าปริญญาตรี) โดยเน้นหนกัใน
สาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา นอกจากนีย้ังมีหน้าท่ีในด้านการวิจัย ฝึกอบรม และ
ให้บริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทัว่ไป 
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5.2.1.1  ปรัชญา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดตัง้ขึน้ตาม

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2509 เน่ืองจากทรงเห็นว่า 
การพฒันาประเทศในขณะนัน้ มีความจําเป็นท่ีต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาช่วยกนั
พัฒนา ดังพระราชปรารภท่ีว่า ประเทศไทยมีความจําเป็นท่ีต้องผลิตผู้ เ ช่ียวชาญสถิติ และ
ผู้ เช่ียวชาญในสาขาอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเม่ือได้ก่อตัง้สถาบนัขึน้
แล้วตามพระราชดําริ สถาบนัได้กําหนดตราสญัลกัษณ์ของสถาบนัเป็นรูปกงล้อคล้ายธรรมจกัร 
ภายในดวงตราสญัลกัษณ์มีรูปคบเพลงิ 8 อนั ส่ือความหมายถึง มรรคแปด ซึง่หมายถึงหลกัธรรมท่ี
สําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีใช้เป็นแนวทางไปสู่การพ้นทุกข์ด้วยการใช้ปัญญา สถาบัน
บณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเห็นสมควรใช้แนวทางของมรรคแปด มาเป็นกรอบแนวคิดของ
ปรัชญาท่ีพงึยดึถือสําหรับการทํางานของบคุลากรของสถาบนั โดยกําหนดเป็นปรัชญาของสถาบนัว่า 
“สร้างปัญญา เพ่ือการเปล่ียนแปลง” (WISDOM for Change) 

5.2.1.2  ปณิธาน 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ถือกําเนิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชฯ สถาบนัจึงน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ซึง่พระราชทานแก่บณัฑิตทัง้หลายในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ครัง้แรกของสถาบนั 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิภารกิจ โดยนําความรู้และคณุธรรม 
มาสร้างปัญญา สร้างจิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสงัคม ประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดการพฒันา
อยา่งตอ่เน่ือง โดยมุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพการศกึษา เพ่ือยกระดบัให้เป็นสถาบนัการศกึษาของ
ประเทศ ท่ีมีศกัยภาพพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและสามารถแขง่ขนัได้ในระดบัสากล ข้อความตาม
พระบรมราโชวาท ซึง่สถาบนัน้อมนํามาใช้เป็นปณิธานของสถาบนั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

...ท่านทัง้หลายท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบนัแห่งนี ้เป็นผู้ ท่ีเช่ือได้ว่า มีความรู้
ความสามารถสูง จึงเป็นท่ีหวงัของคนไทยทัง้ชาติ รวมทัง้ของข้าพเจ้าด้วย ท่ีจะได้อาศยัความรู้ 
ความคิด สติปัญญา และความสามารถ ในอนัท่ีจะนําพาประเทศชาติให้ก้าวไปสูค่วามมัน่คง และ
สมบรูณ์พนูสขุ ขอให้ท่านรับหน้าท่ีอนัมีเกียรตินีด้้วยความมัน่ใจ ตัง้ใจและบริสทุธ์ิใจ แล้วร่วมกนั
ปฏิบตัิหน้าท่ีน้อยใหญ่ให้ลลุ่วงไป ด้วยความขยนัหมัน่เพียรและด้วยความสจุริต เท่ียงตรง ทัง้ต่อ
ตนเองและตอ่ประชาชน... 

5.2.1.3  วิสยัทศัน์ 
สถาบนัชัน้นําแห่งชาติท่ีสร้างผู้ นําและองค์ความรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงในระดบั

สากล วิสยัทศัน์ของสถาบนั ประกอบด้วยสาระสําคญั 5 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้: 
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1)  ความเป็นสถาบนัชัน้นํา 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาชัน้นําด้าน

การบริหารการพฒันา 
2)  ความเป็นสถาบนัแห่งชาต ิ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ
3)  ความเป็นสถาบนัท่ีได้มาตรฐานตดิอนัดบัโลก 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถดําเนินภารกิจหลกั ให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดบัสากล 
4)  ความเป็นสถาบนัท่ีมุง่เน้นศาสตร์ด้านการเปล่ียนแปลงและการพฒันา 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐแหง่

เดียวในประเทศไทยท่ีทําการสอนเฉพาะระดบับณัฑิตศกึษา (สงูกวา่ปริญญาตรี) ในสาขาวิชา
ทางด้านการบริหารการพฒันา ซึง่แตกตา่งจากสถาบนัอ่ืน 

5)  ความเป็นสถาบนัท่ีมีความเป็นเลศิใน 3 ภารกิจหลกั 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีความเป็นเลศิในภารกิจหลกั คือ 

งานด้านการวจิยั การจดัการศกึษา และการให้บริการวชิาการ 
5.2.1.4  พนัธกิจ 
เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ท่ีกําหนดไว้ของสถาบนั จึงกําหนดพนัธกิจท่ีต้องดําเนินการ

ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
1)  สร้างผู้ นําท่ีมีปัญญาคูค่ณุธรรมเพ่ือพฒันาประเทศ 
2)  สร้างองค์ความรู้ ศกึษาวิจยั ด้านการบริหารการพฒันา 
3)  สร้างงานบริการวิชาการท่ีมีคณุคา่ตอ่การพฒันาประเทศ 
4)  สร้างเสริมคา่นิยมและจิตสํานกึมุง่มัน่พฒันาประเทศ บนพืน้ฐาน

ความเข้มแข็งของศลิปวฒันธรรมไทย 
5)  สร้างเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยให้คณุคา่กบั

การพฒันาและการมีสว่นร่วมของบคุลากร 
6)  สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมเพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน 

โดยสรุปพนัธกิจของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ คือ การมุ่งเน้นการผลิต
บณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษาท่ีมีภาวะผู้ นํา พฒันาองค์ความรู้ งานวิจยั และให้บริการวิชาการ ด้าน
การบริหารการพฒันา เพ่ือให้บุคลากรของประเทศมีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าอยา่งยัง่ยืน 
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5.2.1.5 ยทุธศาสตร์การพฒันาระยะยาวของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2551–2565 

1) ยุทธศาสตร์การสรรหา/คัดเลือกและพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีด
ความสามารถสงู (Talent People) สามารถขบัเคลื่อนสถาบนัไปสูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลกได้ 

2)  ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพ่ือการพฒันาสถาบนั 
3)  ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบนั ให้เอือ้ต่อการ

ปฏิบตัภิารกิจไปสูค่วามเป็นเลศิทางวิชาการ 
4)  ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอกทัง้ใน

ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ
5)  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบนัใหม ่(Rebranding) 
6) ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร 

งานวิจยั และการบริการวิชาการท่ีมีความโดดเดน่และสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 
7)  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
8)  ยทุธศาสตร์การพฒันาความเข้มแข็งของศนูย์พฒันาวิชาการตา่งๆ 

จากปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ถือเป็นสิ่งท่ีสถาบนัต้องสร้างและส่ือสารให้กบับคุคลทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั
ได้ทราบ เพ่ือสะท้อนให้เห็นภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

 
 5.2.2  การพฒันาหลักสูตรการศึกษา 

ผลการศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันด้านการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาพบว่าส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่แสดงให้เห็นว่านกัศกึษาให้ความสําคญักบั
เร่ืองของการพฒันาหลกัสูตร ดงัจะเห็นได้ว่าสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ได้มีการพฒันา
หลกัสูตร ทัง้เปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรเดิมอย่างต่อเน่ืองให้สอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจและความพร้อมของสถาบนั ตลอดจนสอดคล้องกบัความต้องการ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสงัคม อีกทัง้เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมุ่งเน้นการวิจยัและพฒันา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีทนัสมยั สอดคล้องและเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ  
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ตารางที่ 5.1  แสดงจํานวนหลกัสตูรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แยกตามหน่วยงาน 
                     คณะ 
 

หน่วยงาน ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์     2 50.0% 2 50.0% 4 
คณะบริหารธรุกิจ 3 75.0% 1 25.0% 4 
คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 3 75.0% 1 25.0% 4 
คณะสถิตปิระยกุต์ 8 80.0% 2 20.0% 10 
คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม 5 83.3% 1 16.7% 6 
คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 2 66.7% 1 33.3% 3 
คณะภาษาและการส่ือสาร 4 80.0% 1 20.0% 5 
คณะนิตศิาสตร์   2 100% 0 0% 2 

คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 1    50.0% 1 50.0% 2 
รวมทัง้หมด  30  10 40 
คดิเป็นร้อยละ  75.0  25.0  

 
ในประเด็นดงักลา่ว วนัวิสาข์  แก้วสมบรูณ์ (2556: 1-4) ได้สรุปเหตจุงูใจท่ีทําให้นิสิตเข้า

ศกึษาตอ่ในระดบับณัฑิตศกึษา ซึง่เหตผุลสว่นหนึ่งมาจากการท่ีมหาวิทยาลยัมีหลกัสตูรการเรียน
การสอนตรงตามความต้องการของนักศึกษา เป็นสาขาวิชาท่ีตรงกับความต้องการของสังคม  
เน่ืองจากนิสิตส่วนใหญ่  ก่อนตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษานัน้  ต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าข้อมลูเร่ืองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจบุนัว่าเน้นไปในสาขาวิชาใดและมีความ
ต้องการนิสิตท่ีจบปริญญาโทมากกว่าปริญญาตรีมากน้อยแค่ไหน ซึง่สอดคล้องกบั กรธัช อยู่สขุ 
(2556) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการเรียนตอ่ด้าน MBA : “11 Cs to Consider in MBA 
Course” โดยพบว่าคนท่ีเลือกเรียนต่อทางด้าน MBA นัน้มักพิจารณาดูปัจจัย Curriculum 
หมายถึงตวัหลกัสตูรท่ีต้องการเรียนนัน่เอง ปัจจบุนัเกือบทกุสถาบนัท่ีสอนระดบัอดุมศกึษามีการ
เปิดหลกัสตูรทางด้านบริหารธุรกิจหรือ MBA จํานวนมาก แตล่ะท่ีก็พยายามเปิดในสาขาวิชาท่ี
หลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับผู้ เรียนในการเลือกเรียนหลกัสตูรในสาขาวิชาท่ีตนเองต้องการ
มากท่ีสดุ อาทิ การเงิน การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ การจดัการนวตักรรม การจดัการธุรกิจ
ท่องเท่ียว ธรรมาภิบาล ฯ เป็นต้น นอกจากนี ้การจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรยงัแบ่งตาม
ผู้ เรียนคือหลกัสตูรท่ีเรียนในเวลาราชการ (Full Time) เรียนนอกเวลาราชการ ในช่วงเย็นวนั
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ธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์อีกด้วย จากการสํารวจพบว่าเนือ้หาหลกัในการเรียนการสอนของแตล่ะ
หลกัสตูรนัน้แทบจะไมมี่ความแตกตา่งกนั แตจ่ะแตกตา่งกนัท่ีรายวิชาท่ีเพิ่มเติมเข้ามาตามแขนงท่ี
หลกัสูตรนัน้ๆ ต้องการเน้นเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนเนือ้หาท่ีลึกซึง้มากขึน้ ดงันัน้ผู้ เรียนเองควร
พิจารณาดใูห้ดีก่อนตดัสินใจ เพ่ือจะได้เลือกหลกัสตูรให้ตรงตามความต้องการ ทัง้นีอ้าจดจูาก
ลกัษณะงานของตนเองว่าเก่ียวข้องกบัอะไร หรือต้องใช้ความรู้ด้านใดเป็นพิเศษเพ่ือท่ีจะสามารถ
นําเอาสิง่ท่ีเรียนนัน้มาปรับใช้ในการทํางานของตนได้ 

ดงัจะเห็นได้ว่าปัจจยัด้านหลกัสตูรเป็นเสมือนหวัใจสําคญัในการเรียนการสอน เพราะ
หลกัสตูรเป็นแนวทางหรือกรอบในการท่ีจะพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และทกัษะ หาก
หลกัสตูรมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนและสอดคล้องกบัความต้องการ
ของสงัคม ย่อมสง่ผลให้ผู้ เรียนมีความต้องการท่ีจะเข้ามาศกึษาในหลกัสตูรนัน้ๆ ความหมายของ
หลกัสตูร วิชยั ตนัศิริ (2549: 216) ได้ให้ความหมายของหลกัสตูรไว้ว่า เป็นกระบวนการในการจดั
ประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ โดยมีการกําหนดปรัชญา แนวคิด หลกัการ จดุมุ่งหมาย เนือ้หาวิชา 
กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลธํารง บวัศรี (2542: 10-11) ได้กล่าวให้เห็นถึง
ความสําคญัของหลกัสตูรอยู ่2 ประการคือ 

1)  ความสําคญัของหลกัสตูรตอ่การศกึษาส่วนรวม การศกึษาเป็นกระบวนการ
ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะเป็นกระบวนการพฒันาบุคคลและยงัเป็น
เคร่ืองมือภาครัฐในการสร้างกาลงัคนเพ่ือก่อให้เกิดความมัน่คงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและ
การศกึษา เพราะวา่หลกัสตูรเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของการศกึษาชาติ
ไปสูก่ารปฏิบตั ิ 

2)  ความสําคญัของหลกัสตูรตอ่การเรียนการสอน เน่ืองจากหลกัสตูรเปรียบเสมือน
เป็นแม่บทสําคญัของการจดัการศกึษาในทกุระดบัและทกุสาขาวิชา หลกัสตูรจะระบถุึงสิ่งท่ีต้องการ
และแนวทางในการจดัการกบัประสบการณ์ตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลผุลตามจดุมุง่หมายท่ีกําหนด 
 
 5.2.3  การพฒันาคณาจารย์ 

ผลการศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบนัด้านการพัฒนาอาจารย์พบว่า
ส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ซึ่งตามตัวบ่งชีข้องการประกันคุณภาพถือว่าการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดบัสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความลุม่ลกึทางวิชาการ เพ่ือปฏิบตัิพนัธกิจสําคญัของสถาบนัในการผลิตบณัฑิต ศกึษาวิจยัเพ่ือ
การตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้ ดงันัน้ สถาบนัจงึควรมีอาจารย์ท่ี



128 

มีระดบัคณุวฒุิทางการศกึษาในสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัพนัธกิจหรือจดุเน้นของสถาบนั และจะต้อง
สง่เสริมให้อาจารย์ในสถาบนัทําการศกึษาวิจยัเพ่ือแสวงหาและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้การแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็นสถาบนัการศึกษาแห่งหนึ่งท่ีให้ความสําคญักับ
เร่ืองของการพฒันาอาจารย์ โดยในปัจจบุนัสถาบนัมีอาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูรท่ีจบการศกึษาใน
ระดบัปริญญาเอกในด้านท่ีเก่ียวข้องจากสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือหรือมีช่ือเสียง และเป็นอาจารย์ผู้สอน
ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.), รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาต
ราจารย์ (ศ.) ซึง่คณุวฒุิและตําแหน่งทางวิชาการดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนมีความรู้
ความเช่ียวชาญในองค์ความรู้และมีประสบการณ์สงู อีกทัง้ยงัเป็นท่ียอมรับในด้านวิชาการและเป็น
ผู้ ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในสงัคม 

 
ตารางที่ 5.2  จํานวนอาจารย์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แยกตามวฒุิการศกึษา 
 

หน่วยงาน ปริญญาโท ปริญญาเอก   รวม 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์     1 4.80% 20 95.2% 21 
คณะบริหารธรุกิจ 2 9.10% 20 90.9% 22 
คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 1 4.50% 21 95.5% 22 
คณะสถิตปิระยกุต์ 3 10.7% 25 89.3% 28 
คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม 1 5.00% 19 95.0% 20 
คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 2 14.3% 12 85.7% 14 
คณะภาษาและการส่ือสาร 4 17.4% 19 82.6% 23 
คณะนิตศิาสตร์   8 80.0% 0 20.0% 10 
คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 2 50.0% 1 25.0% 4 
วิทยาลยันานาชาต ิ 0 0% 1 100% 1 
สํานกังานอธิการบดี 0 0% 27 100% 27 
สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 100% 0 0% 1 
สํานกับรรณสารการพฒันา 1 100% 0 0% 1 

รวมทัง้หมด  26 167 194 
คดิเป็นร้อยละ  13.4 86.1  
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ตารางที่ 5.3  จํานวนอาจารย์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์แยกตามตําแหนง่ทาง 
                     วิชาการ 
 

หน่วยงาน อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ รวม 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์     2 9.50% 7 33.3% 8 38.1% 4 19.0% 21 
คณะบริหารธุรกิจ 3 13.6% 5 22.7% 14 63.6% 0 0% 22 
คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 4 18.2% 10 45.5% 5 22.7% 3 13.6% 22 
คณะสถิติประยกุต์ 6 21.4% 12   42.9% 10 35.7% 0 89.3% 28 
คณะพฒันาสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 

5 25.0% 4 20.0% 11 55.0% 0 0% 20 

คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 3 21.4% 4 28.6% 5 35.7% 2 14.3% 14 
คณะภาษาและการส่ือสาร 9 39.1% 9   39.1% 4 17.4% 1 4.30% 23 
คณะนิติศาสตร์   7 70.0% 0 0% 2 20.0% 1 10.0% 10 
คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรม
การจดัการ 

1 25.0% 0 0% 3 75.0% 0 0% 4 

วิทยาลยันานาชาติ 0 0% 0 0% 1 100% 0 100% 1 
สํานกังานอธิการบดี 25 92.6% 1   3.70% 0 0% 1 3.70% 27 
สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 
สํานกับรรณสารการพฒันา 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

รวมทัง้หมด  66  53  63  12 194 
คดิเป็นร้อยละ  34.0  27.3  32.5  6.20  

 
สอดคล้องกบัการศึกษาของ วนัวิสาข์  แก้วสมบูรณ์ (2556: 1-4) ท่ีสรุปเหตจุูงใจใน

การศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษา ไว้ว่ามาจากอาจารย์ท่ีสอนมีช่ือเสียงและมีคณุภาพ เช่นเดียวกบั 
กรธชั อยูส่ขุ (2556. สืบค้นเม่ือ 30 เมษายน 2556) ศกึษาปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการเรียนตอ่ด้าน 
MBA : “11 Cs to Consider in MBA Course” พบว่า อาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูรนบัเป็นปัจจยั
สําคญัท่ีผู้ เรียนควรพิจารณา เพราะเนือ้หาหลกัสตูรแม้ดีเพียงใด แตถ้่าอาจารย์ผู้สอนขาดความรู้
ความเข้าใจในเนือ้หาท่ีสอนอย่างแท้จริงหรือถ่ายทอดได้ไม่ดีพอ ก็ไม่สามารถทําให้การเรียนของ
ผู้ เรียนมีประสทิธิภาพได้ ผู้ ท่ีสอนในเนือ้หาใดๆ ควรเป็นคนท่ีมีประสบการณ์ในการสอน การทํางาน
หรือทําวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หานัน้ๆ ทัง้นีย้งัสามารถพิจารณาจากตวัของอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะ
หลกัสตูรได้จากคณุวฒุิ เช่น อาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูรจบปริญญาเอกในด้านท่ีเก่ียวข้องจาก
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สถาบนัท่ีน่าเช่ือถือหรือมีช่ือเสียง หรืออาจารย์ผู้ สอนมีตําแหน่งวิชาการไม่ว่าจะเป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ (ผศ.), รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาตราจารย์ (ศ.) เพราะคณุวฒุิและตําแหน่ง
ทางวิชาการเป็นอีกตวัชีว้ดัหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเช่ียวชาญในรายวิชา
นัน้ๆอย่างแท้จริง สิ่งหนึ่งท่ีไม่มองข้ามในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูรคือควรมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรท่ีทําการสอนเต็มเวลาในหลักสูตรของสถาบันนัน้พอสมควร เพราะบาง
มหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนบางท่ีพบว่ามีอาจารย์ประจําหลกัสตูรเพียงแค ่4-5 คนเท่านัน้ แตอ่าจารย์
ท่ีมาสอนในหลกัสูตรส่วนใหญ่กลบัเป็นอาจารย์พิเศษท่ีเชิญจากสถาบนัอ่ืนๆ มาสอน ท่ีต้อง
พิจารณาข้อนีด้้วยเพราะอาจารย์ประจําจะทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของผู้ เรียนด้วย แต่
อาจารย์ท่ีทางสถาบนัเชิญมาสอนหรืออาจารย์พิเศษนัน้ไม่ได้มาเป็นท่ีปรึกษาให้กบัผู้ เรียน ดงันัน้
หากจํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูรน้อยก็อาจมีเวลาหรือการเอาใจใส่ดแูลให้คําปรึกษาผู้ เรียนได้
ไม่มีประสิทธิภาพพอ ก็อาจส่งผลต่อตวัผู้ เรียนด้วยเช่นกัน เช่นอาจจบช้าเพราะขาดการให้
คําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ เป็นต้น นอกจากนี ้ประภา สินวรพนัธุ์ (2554: 1-9) ศกึษาปัจจยัท่ี
สง่ผลต่อแนวโน้มการศกึษาต่อในระดบัปริญญาโทของพนกังานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าคณุสมบตัิสถาบนัการศึกษาด้านช่ือเสียงของผู้สอน มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต่ํา กบัระดบัของโอกาสท่ีจะเรียนต่อในระดบัปริญญาโทของพนกังานบริษัทเอกชน ท่ีระดบั
นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ตามลําดบั ซึง่จากวิจยัของศิลาลกัษณ์ แสวงพนัธุ์ และคณะ (2552) 
พบว่า ปัจจยัด้านสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการ
ประกอบการ อยู่ในระดบัมาก โดยเหตผุลท่ีคณาจารย์มีผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์และเป็นท่ี
ยอมรับในวงการอยูใ่นลําดบัท่ี 5 
 
 5.2.4  รูปแบบและวธีิการเรียนการสอน 

ผลการศึกษาปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัด้านรูปแบบและวิธีการเรียนการ
สอนพบว่าส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ซึง่ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางใน
พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้
เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยมีการจดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่น การมี
ส่วนร่วมจากบคุคล สถาบนั หรือชุมชนภายนอก มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีคํานึงถึงความ
แตกตา่งเฉพาะตวัของนกัศกึษา ซึง่เป็นเร่ืองท่ีสําคญัมากตอ่ความสนใจใฝ่รู้และตอ่ศกัยภาพในการ
แสวงหาความรู้ของนกัศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ค้นคว้าวิจยัโดยอิสระในรูป
โครงการวิจยัสว่นบคุคล การจดัให้มีชัว่โมงเรียนในภาคปฏิบตัิ ในห้องปฏิบตัิการ รวมทัง้มีการฝึก
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ประสบการณ์ภาคสนามอยา่งพอเพียง มีการจดัสมัมนา จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ จดัทําโครงการมี
การเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมดุและระบบสืบค้นข้อมลู
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเพียงพอสําหรับการศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง อีกทัง้ สถาบนัควรมีการ
เชิญผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ มีประสบการณ์จากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษหรือมีการศึกษาดงูาน
หน่วยงานภายนอกด้วย 
 
 5.2.5  ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบัน 

ผลการศกึษาปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัด้านการบริการด้านกายภาพของ
สถาบันพบว่าส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  แสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกบัตวับ่งชีท่ี้ 2.5: 
ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ีอธิบายไว้ว่า นอกเหนือจากการเรียน
การสอน สถาบนัอดุมศกึษาควรจดับริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเร่ืองการ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียน เช่น ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา ห้องสมดุและ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น 
นอกจากนัน้ ยงัจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการ ด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของนกัศกึษา เช่น สิง่แวดล้อมในสถาบนั หอพกันกัศกึษา ห้องเรียน สถานท่ีออกกําลงักาย บริการ
อนามยั การจดัจําหน่ายอาหาร เป็นต้น 

การศกึษาเก่ียวกบัด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบนัสอดคล้องกบั พนิดา อคัคะ 
(2545: 13) ท่ีได้ศกึษาถึงระดบัคณุภาพสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 5 ด้าน ได้แก่สภาพแวดล้อม
ด้านการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ด้านกลุ่มเพ่ือน
สภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมนกัศกึษา และสภาพแวดล้อมด้านการบริหารการศกึษา ซึง่มี 2 ด้านท่ี
สอดคล้องกบังานวิจยันี ้คือ   

1)  สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน ในด้านด้านกายภาพหรือด้านรูปธรรม 
เช่น วสัด ุอปุกรณ์ โต๊ะ เก้าอี ้แสงสี เฟอร์นิเจอร์ บริเวณสถานท่ีทํากิจกรรม ฯลฯ เป็นต้น โดยจะต้อง
มีส่ือ วสัดแุละอปุกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพียงพอและมีคณุภาพ 

2)  สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี 
หมายถึง ลกัษณะและสภาพของของอาคารสถานท่ีตา่งๆ เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน

ห้องปฏิบตัิการ ห้องประชมุ โรงอาหาร ห้องสมดุ ห้องนํา้ สถานท่ีเลน่กีฬา สถานท่ีพกัผ่อน และ
บริเวณทัง้หมดของมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา ซึง่เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่นกัศกึษาได้มีสว่นร่วม
ในการพฒันาร่างกายจิตใจ พฒันาบุคลิกลกัษณะให้ดีขึน้ มีอิทธิพลต่อสขุภาพอนามยัช่วย
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เสริมสร้างประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เกิดการเรียนรู้ การท่ี
นกัศกึษาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีร่มร่ืน สวยงาม สะดวกปลอดภยั มีบรรยากาศแห่งความเป็น
มิตร ซึ่งย่อมเป็นท่ีปรารถนาของนักศึกษาทุกคน สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ีของ
มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา ลกัษณะท่ีดีควรมีดงันี ้

1)  ความเหมาะสมของทําเล ท่ีตัง้ ขนาดพืน้ท่ี 
2)  ความเพียงพอของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ห้องสมดุสถานท่ีออกกําลงักาย สถานท่ีพกัผอ่นหลงัจากการเรียน ห้องประชมุ เป็นต้น 
3)  มีความร่มร่ืนสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ มีความปลอดภยั 
4)  การมีสว่นร่วมรับผิดชอบของบคุลากรตอ่สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี 

เช่นเดียวกบั สมหวงั พิธิยานวุฒัน์, 2537 (อ้างถึงใน กมัพล เกือ้กลู, 2547: 12-13) ได้ให้
ความหมายของสภาพแวดล้อมทางการศกึษา หมายถึง สิ่งเร้าอนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
ความรู้สกึประสาทสมัผสัของนกัศกึษาสภาพท่ีเป็นอยู่หรือสิ่งเร้าเชิงสภาพแวดล้อมเหลา่นี ้ ซึง่สรุป
สภาพแวดล้อมเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีวา่ หมายถึง ลกัษณะสภาพการณ์ท่ีเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีท่ี
เอือ้อํานวยตอ่การพฒันาของนกัศกึษา การเรียนการสอน และการปฏิบตังิานของผู้บริหาร อาจารย์
และนกัศกึษา เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมดุ สถานท่ีออกกําลงักาย 
โรงอาหาร ร้านค้า ระบบกําจดัขยะมลูฝอย ท่ีนัง่พกัผ่อนหลงัจากการเรียน การตกแต่งสถานท่ี 
สภาพความปลอดภัย ความสะอาดและสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ภายในรัว้
มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา นอกจากนี ้กรธชั อยู่สขุ (2556) ศกึษาปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการ
เรียนตอ่ด้าน MBA : “11 Cs to Consider in MBA Course” พบว่า Core Facilities สิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีหลกัสตูรหรือมหาวิทยาลยัมีให้บริการสําหรับนิสิตนกัศกึษาก็มีความสําคญัไม่น้อย
กวา่ปัจจยัอ่ืนๆ เพราะอปุกรณ์ในการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศท่ีจําเป็น ระบบอินเตอร์เน็ตให้
นกัศกึษา แหลง่ค้นคว้าข้อมลูอยา่งห้องสมดุคณะหรือมหาวิทยาลยันัน้นบัเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งใน
การเรียนการสอน เพราะการเรียนนัน้จําเป็นต้องมีการค้าคว้าข้อมลูค่อนข้างมาก ดงันัน้หาก
หลกัสตูรหรือมหาวิทยาลยัมีแหลง่ในการค้นคว้าข้อมลูให้ก็จะเป็นการสะดวกตอ่ตวัผู้ เรียนท่ีไม่ต้อง
ออกไปหาหยิบยืมจากแหลง่อ่ืน  นอกจากนี ้วนัวิสาข์  แก้วสมบรูณ์ (2556: 1-4) สรุปเหตจุงูใจใน
การศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาไว้ว่าจากการวิเคราะห์รายด้านพบว่าเหตุจูงใจท่ีทําให้นิสิตเข้า
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานัน้ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับความสะดวกสบายของห้องเรียนและ
สวสัดิการของห้องอเนกประสงค์ต่างๆ  และมหาวิทยาลยัควรมีท่ีจอดรถกว้างขวางและสะดวกสบาย
แก่นกัศกึษา มีพืน้ท่ีบริเวณมหาวิทยาลยักว้างขวางและมีสภาพแวดล้อมท่ีดี  
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5.2.6  ด้านคุณภาพของบัณฑติและผู้สาํเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ผลการศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันด้านคุณภาพของบัณฑิตและ

ผู้ สําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบันพบว่าส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ แสดง
ให้เห็นว่าสอดคล้องกบัตวับง่ชีท่ี้ 2.7: ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะ
ของบณัฑิต ซึง่อธิบายไว้ว่าคณุลกัษณะของบณัฑิต หมายถึง คณุสมบตัิท่ีพงึประสงค์ซึง่ผู้ สําเร็จ
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คณุลกัษณะของบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติของแตล่ะหลกัสตูร และคณุลกัษณะของบณัฑิตตามความต้องการของ
ผู้ ใช้บณัฑิต คณุลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคณุธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วน
คณุลกัษณะบณัฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต อาจมีความแตกตา่งกนัตามลกัษณะอาชีพ
หรือบริบทของผู้ ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติ หรือท่ีมีลกัษณะเพิ่มเติม
จากกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ เช่น การบริหารจดัการ การเป็นผู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทนัวิทยาการ 
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบตัิงานจริง สําหรับผู้ สําเร็จการศึกษาระดบั
บณัฑิตศกึษา หรือผู้ สําเร็จการศกึษาในหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยั ควรมีคณุลกัษณะเพิ่มเติมด้าน
ความเป็นนกัวิชาการ การเป็นผู้ นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ 
และการนําเสนอผลงาน 

เก่ียวกบัเร่ืองนี ้กรธชั อยู่สขุ (2556) ศกึษาปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการเรียนตอ่ด้าน MBA : 
11 Cs to Consider in MBA Course พบวา่การได้รับการยอมรับในเร่ืองของคณุภาพของบณัฑิตท่ี
จบจากหลกัสตูร รวมไปถึงความสําเร็จของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั นบัเป็นอีกปัจจยัท่ีไม่ควร
มองข้าม เพราะสิง่เหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่หลกัสตูรท่ีเราจะเลือกเรียนนัน้มีคณุภาพสงูเพียงใด การท่ี
หลกัสตูรได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ว่าผู้ ท่ีเรียนจบจากท่ีน่ีมีความสามารถในการทํางาน 
ยอ่มสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัตวัผู้ เรียนได้และย่อมเพิ่มโอกาสในการได้รับข้อเสนอท่ีดีในเส้นทาง
อาชีพของผู้ เรียนด้วยเช่นกนั นอกจากนีค้วามสําเร็จของผู้ ท่ีจบจากหลกัสตูรไม่ว่าจะเป็นการท่ีผู้ ท่ี
จบจากหลกัสตูรของสถาบนันัน้ๆได้รับคา่ตอบแทนสงูกว่า หรือมีจํานวนของศิษย์เก่าจากหลกัสตูร
ของสถาบนันัน้ๆ ก้าวเข้าสูร่ะดบับริหารขององค์กรตา่งๆ มากกว่าก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการบม่เพาะผู้ เรียนในการก้าวเข้าสูอ่าชีพได้ประสบความสําเร็จได้เป็นอยา่งดี  
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 5.2.7  ด้านการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ผลการศกึษาปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัด้านการให้คําปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมลูขา่วสารพบวา่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  สอดคล้องกับคําอธิบายในตวับ่งชี ้ 3.1: 
ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร โดยสถาบันอุดมศึกษาควร
จดับริการด้านตา่งๆ ให้นกัศกึษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอ่ไปนี ้1) การ
บริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทัง้ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 2) การบริการด้าน
ข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษาและศษิย์เก่า เช่น ทนุกู้ ยืมการศกึษา แหลง่ทนุการศกึษา
ตอ่ การบริการจดัหางาน แหลง่ข้อมลูการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมลูข่าวสารความเคล่ือนไหว
ในและนอกสถาบนัท่ีจําเป็นแก่นกัศึกษาและศิษย์เก่า และ 3) การจดัโครงการเพ่ือพฒันา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกัศกึษาและศษิย์เก่าในรูปแบบตา่งๆ 

 
 5.2.8  ด้านการวิจยั 

ผลการศึกษาปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัด้านการวิจยัพบว่าส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก ซึง่ตามองค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั นัน้มีหลกัการว่าสถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแห่ง
อาจมีจดุเน้นในเร่ืองการวิจยัท่ีแตกตา่งกนัขึน้กบัสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแตล่ะสถาบนั 
อยา่งไรก็ตาม ทกุสถาบนัอดุมศกึษาจําเป็นต้องมีพนัธกิจนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของพนัธกิจสถาบนั ดงันัน้ 
จึงต้องมีระบบและกลไกควบคมุให้สามารถดําเนินการในพนัธกิจด้านนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิด
ประโยชน์ การวิจยัจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีสําคญั 3 
ประการ คือ 1) สถาบนัต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนบัสนนุทรัพยากรให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผน  2) คณาจารย์มีสว่นร่วมในการวิจยัอย่างเข้มแข็ง โดยบรูณาการ
งานวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน และพนัธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบนั และ 3) ผลงานวิจยัมี
คณุภาพ มีประโยชน์ สนองยทุธศาสตร์ของชาตแิละมีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวาง 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีสาระสําคญัในวิสยัทศัน์ท่ีมุ่งสู่ความเป็นสถาบนัท่ีมี
ความเป็นเลิศใน 3 ภารกิจหลกั คือ งานด้านการวิจยั การจดัการศกึษา และการให้บริการวิชาการ 
ดงัจะเห็นว่างานด้านการวิจยัถือเป็นภารกิจหลกัท่ีสําคญัเพ่ือให้บรรลุตามวิสยัทัศน์ของสถาบนั 
และสถาบนัได้กําหนดพนัธกิจท่ีต้องดําเนินการไว้ในสว่นของการสร้างองค์ความรู้ ศกึษาวิจยั ด้าน



135 

การบริหารการพฒันา และกําหนดยทุธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลกัสตูร 
งานวิจยั และการบริการวิชาการท่ีมีความโดดเดน่และสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 

สถาบนัมีการจดัตัง้สํานกัวิจยัขึน้ในปี พ.ศ. 2509 พร้อมๆ กบัการจดัตัง้สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือสง่เสริมและดําเนินการวิจยัทางสงัคมศาสตร์เพ่ือประโยชน์
ในการพฒันา ประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระท่ีสําคญัประการหนึ่ง ของสถาบนัการศึกษา คือ การ
วิจยั ผลงานวิจยัจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  ขึน้ หรือเกิดการนําทฤษฎีท่ีมีอยู่แล้วมาประยกุต์ใช้ 
อนัจะเกิดประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน และการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมของประเทศตอ่ไป 

สํานกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มี ปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และ 
วตัถปุระสงค์ในการดําเนินงาน ดงันี ้

1)  ปรัชญา 
ดําเนินงานโดยมุ่งเน้นคณุภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยดึมัน่ในคณุธรรม 

จรรยาบรรณการวิจยั เพ่ือดํารงไว้ซึง่ความเป็นผู้ นําในการวิจยัด้วยการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
2)  วิสยัทศัน์ 
สํานกัวิจยัได้กําหนดวิสยัทศัน์  ดงันี ้

           “มุง่สูค่วามเป็นเลศิทางด้านการวิจยัและการเผยแพร่งานวิจยัในระดบัประเทศและระดบั
ภมูิภาค” 

3)  พนัธกิจ 
สํานกัวิจยัได้กําหนดภารกิจหลกั 6 ด้าน คือ 

1)  การผลติผลงานวิจยัทางด้านพฒันบริหารศาสตร์ 
2)  การประสานงานสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิจยัทัง้ภายในและ

ภายนอกสถาบนั 
3)  การบริการวชิาการ การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารผลงานวิจยั และงาน

วิชาการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
4)  จดัทําวารสารทางวิชาการของสถาบนั รวมทัง้สง่เสริมสนบัสนนุการ

จดัทําวารสารภายในสถาบนั 
5)  การเป็นสํานกังานเลขานกุารของคณะกรรมการกองทนุวจิยัของ

สถาบนั 
6)  ปฏิบตัภิารกิจตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 
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4) นโยบาย  
สํานกัวิจยัเป็นหนว่ยงานท่ีสง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์ นกัวิชาการสร้างสรรค์

ผลงานวิจยั และเผยแพร่ผลงานสูก่ารนําไปใช้ประโยชน์ 
5) วตัถปุระสงค์ 
สํานกัวิจยัมีวตัถปุระสงค์ในการดําเนินงานดงันี ้

1)  สง่เสริมให้คณาจารย์ นกัวิชาการของสถาบนัได้มีการทําวิจยัประเภท
ต่างๆ ทัง้การวิจัยประเภทพืน้ฐานและการประยุกต์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนงานวิจัยของ
สถาบนั งบประมาณแผ่นดินและเงินสนบัสนุนจากแหล่งภายนอก  เพ่ือพฒันาให้การวิจยัเป็น
ภารกิจท่ีสําคญัของสถาบนั 

2)  สง่เสริมให้มีการทําวิจยัเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในทางนโยบายและการ
ปฏิบตัิให้เกิดผลดีแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม  โดยให้สถาบนัมีส่วนร่วมในการชีนํ้า 
แก้ปัญหา หรือหาแนวทางในการพฒันาชมุชนและประเทศในระดบัตา่งๆ 

3)  สนบัสนนุให้มีการทําวิจยัท่ีเป็นโครงการของสถาบนัท่ีให้บคุลากรจาก
คณะและสํานกัตา่ง ๆ  มาร่วมกนัดําเนินงาน 

4)  ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาการแก่บคุลากรภายในและภายนอก
สถาบนั 

5)  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการบริหารของสํานักวิจัย การพัฒนา
บคุลากร และการนําเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตังิาน 

เก่ียวกบัเร่ืองนี ้ศรีวรรณา ขวญัชมุและ อาณตั ิปาลพนัธุ์  (2554: 1-19) ศกึษาเก่ียวกบัแรงจงูใจ
ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดบับณัฑิตศกึษาของนกัศกึษามหาวิทยาลยัมหิดล ปีการศึกษา 2553 
ผลการวิจยั พบว่า นกัศกึษามีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาด้านวิชาการ 
ในระดบัมากท่ีสดุ โดยนกัศกึษาให้ความสําคญักบัศกัยภาพด้านการเรียนการสอน งานวิจยั และ
ความรู้ความสามารถของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลและการพัฒนางานด้านวิจัยของ
มหาวิทยาลยัมหิดลท่ีเจริญก้าวมาโดยตลอด ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมหิดล  
คือ สร้างความเป็นเลศิในการวิจยั และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลศิทางวิชาการ  

  
 5.2.9  ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ผลการศึกษาปัจจัยด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนัด้านการบริการทางวิชาการแก่
สงัคมพบวา่สง่ผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒัน-
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บริหารศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่ตามองค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
นัน้มีหลกัการว่าการบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
สถาบนัพงึให้บริการทางวิชาการแก่ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตา่งๆ ตามความถนดั
และในด้านท่ีสถาบนัมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปลา่โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย
หรืออาจคดิคา่ใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน
อิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชมุชน และสงัคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบนั เป็นแหลง่อ้างอิงทางวิชาการ 
ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จดัประชมุหรือสมัมนาวิชาการ ทํางานวิจยัเพ่ือตอบคําถามตา่งๆ หรือ
เพ่ือชีแ้นะสงัคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สงัคมแล้วสถาบนัยงั
ได้รับประโยชน์ในด้านตา่งๆ คือ เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อนัจะนํามาสูก่าร
พฒันาหลกัสตูร มีการบรูณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั 
พฒันาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานตา่งๆ ซึง่เป็นแหลง่งานของ
นกัศกึษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบนัจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีในการฝึกอบรมและ
ให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชน
ทัว่ไป ซึ่งการให้บริการวิชาการถือเป็นภารกิจหลกัท่ีสําคญัเพ่ือให้บรรลตุามวิสยัทศัน์ของสถาบนั 
และสถาบันได้กําหนดพันธกิจท่ีต้องดําเนินการไว้ในส่วนของการสร้างงานบริการวิชาการท่ีมี
คณุค่าต่อการพฒันาประเทศและสร้างประโยชน์ให้กับสงัคมเพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน และ
กําหนดยทุธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลกัสตูร งานวิจยั และการบริการ
วิชาการท่ีมีความโดดเดน่และสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 

 
 5.2.10  ด้านผู้นําและการบริหารจัดการ 

ผลการศึกษาปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัด้านผู้ นําและการบริหารจดัการ
พบว่าส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่ตามองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ มี
หลกัการวา่สถาบนัอดุมศกึษาต้องให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการ โดยมีสภามหาวิทยาลยัทํา
หน้าท่ีในการกํากบัดแูลการทํางานของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพ สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องบริหาร
จดัการด้านตา่งๆ ให้มีคณุภาพ เช่น ทรัพยากรบคุคล ระบบฐานข้อมลู การบริหารความเส่ียง การ
บริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทัง้หมด ฯลฯ เพ่ือสมัฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
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โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึง่ปัจจยัสนบัสนนุท่ีสําคญัตอ่การเจริญก้าวหน้า
ของสถาบนัอดุมศกึษา คือ สภาสถาบนัและผู้บริหารทกุระดบัของสถาบนันัน้ๆ หากสภาสถาบนั
และผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ เป็นผู้ นําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอ่สงัคม รักความก้าวหน้าดแูล
บุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตดัสินใจแก้ปัญหา และกํากบัดแูลติดตามผลการดําเนินงานของสถาบนัไปในทิศทางท่ีถกูต้อง จะ
ทําให้สถาบนัเจริญรุดหน้าอยา่งรวดเร็ว 

 
5.3  การอภปิรายผลการศกึษาเหตุผลในการเข้าศกึษาต่อของนักศกึษาระดับ 
      ปริญญาโท สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
  
 5.3.1  ต้องการพัฒนาตนเอง 

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 
เพราะต้องการพฒันาตวัเองมากท่ีสดุ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 74.7 เก่ียวกับเร่ืองนี ้สทิุน นพเกต 
(2534: 5) ได้ให้ทศันะในกรณีท่ีมีผู้ ต้องการศกึษาต่อระดบัปริญญาโทกนัเป็นจํานวนมากจนเป็นท่ี
วิพากษ์วิจารณ์กันว่าการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทเป็นแฟชัน่อย่างหนึ่งในสงัคมปัจจุบนัว่าเป็น
เร่ืองของนกัศกึษาท่ีพยายามพฒันาตวัเองเพราะปัจจบุนัภาวะเศรษฐกิจดีขึน้ทําให้การแข่งขนักนั
คอ่นข้างสงู การได้พฒันาตวัเองก็เป็นสว่นหนึง่ท่ีจะสามารถทําให้ก้าวไปสูค่วามสําเร็จในหน้าท่ีการ
งานได้ สอดคล้องกบัจิราภรณ์ ไหวดี (2541: 29-30)  ท่ีได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจในการศกึษา
ตอ่ระดบัปริญญาโทว่า การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาเป็นการศกึษาในระดบัสงูท่ีมุ่งศกึษาในแต่
ละสาขาวิชาอย่างลกึซึง้ จึงมีนิสิตเป็นจํานวนมากมาศกึษาต่อเพราะต้องการพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้มากขึน้ เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม ความก้าวหน้าทางวิชากร ตลอดจนความ
เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องพฒันาตนเองเพ่ือให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้วก็จะกลายเป็นผู้ ล้าหลงั เช่นเดียวกบั วนัวิสาข์  แก้วสมบรูณ์ 
(2556: 1-4) ท่ีได้ศกึษาและสรุปเหตจุงูใจในการศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษาไว้ว่าสว่นหนึ่งขึน้อยู่
กบัปัจจยัด้านเหตผุลสว่นตวั  โดยผู้ ท่ีมาศกึษาตอ่อาจต้องการท่ีจะได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ี
เป็นประโยชน์จากมหาวิทยาลยั  โดยเน้นท่ีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและเนือ้หาวิชาเพ่ือ
สามารถท่ีจะนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้จริง สอดคล้องกบังานวิจยัของประภา สินวรพนัธุ์ 
(2554: 1-9) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของพนกังาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร การศกึษาพบว่า คา่นิยมปลายทางโดยรวมกบัระดบัของโอกาส  
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ท่ีจะเรียนต่อในระดบัปริญญาโทของพนกังานบริษัทเอกชนมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัต่ํา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กลา่วคือ เม่ือคา่นิยมปลายทางเพิ่มขึน้จะทําให้
ระดบัของโอกาสท่ีจะเรียนตอ่ในระดบัปริญญาโทเพิ่มขึน้เล็กน้อย ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของชลลดา 
สิทธิกรโสมนสั (2548) ท่ีพบว่า จดุมุ่งหมายในการเลือกศกึษาตอ่เพ่ือเพิ่มเติมความรู้ให้กบัตนเอง 
และเพ่ือศึกษาต่อในระดบัท่ีสงูขึน้ มีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโท ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะพฤติกรรมส่วนมากของบคุคลท่ีแสดงออกมานัน้ เกิดจาก
ความตัง้ใจภายในของตวับคุคล 
 
 5.3.2  ต้องการพัฒนาอาชีพ 

ด้านความต้องการพฒันาอาชีพเป็นเหตผุลลําดบัท่ีสองท่ีนกัศึกษาตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ 
คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.00  ซึง่ในประเดน็นี ้ก้องเกียรต ิโอภาสวงการ (2534: 105-107) ได้กลา่ว
วา่การท่ีบคุคลมีโอกาสได้ศกึษาในระดบัปริญญาโทมากเท่าใดจะช่วยให้บคุคลนัน้มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการทํางานมากขึน้เท่านัน้ สอดคล้องกบั อมัพร ณ สงขลา (2539: 76) ได้ศกึษาเหตุ
จงูใจในการศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษาพบวา่ นกัศกึษาเข้าศกึษาตอ่เน่ืองจากมีเหตจุงูใจด้านการ
ประกอบอาชีพในระดบัมาก เช่นเดียวกบั รังสรรค์ แสงสขุ และคณะ (2544: 16) พบว่าเหตจุงูใจให้
นกัศึกษาระดบับณัฑิตเข้ามาเรียนนัน้ เหตจุูงใจด้านการประกอบอาชีพเป็นเหตผุลท่ีสําคญัท่ีสดุ
เพราะจะมีผลต่อการเพิ่มศกัยภาพในการทํางาน ทัง้นี ้เน่ืองจากนกัศึกษาท่ีเข้ามาเรียนในระดบั
บณัฑิตศึกษาเป็นผู้ ใหญ่ท่ีทํางานแล้ว ฉะนัน้การศึกษาต่อระดบัปริญญาโทจึงมีมีผลต่อการเพิ่ม
ศกัยภาพในการทํางาน 

เก่ียวกบัเร่ืองนี ้วนัวิสาข์ แก้วสมบรูณ์ (2556: 1-4) ศกึษาและสรุปเหตจุงูใจในการศกึษา
ต่อระดบับณัฑิตศึกษาไว้ว่าส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัด้านหน้าท่ีการงาน  โดยผู้ ท่ีจบการศึกษาใน
ระดบัปริญญาโทสามารถเข้าสูตํ่าแหน่งบางตําแหน่งได้ง่ายกว่าผู้จบการศกึษาในระดบัปริญญาตรี  
เน่ืองจากบางหน่วยงานจะกําหนดคณุสมบตัขิองผู้ เข้าสอบไว้ตัง้แตต่อนเร่ิมต้น  เน่ืองจากเช่ือวา่ผู้ ท่ี
มีการศึกษาสงูจะมีวฒุิภาวะและประสบการณ์มากกว่าผู้ ท่ีมีการศึกษาต่ํา สอดคล้องกบังานวิจยั
ของศรีวรรณา ขวญัชมุและ อาณตั ิปาลพนัธุ์ (2554: 1-19) ท่ีศกึษาแรงจงูใจในการเลือกเข้าศกึษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2553 ซึ่งจากการศึกษา
แรงจูงใจด้านความมุ่งหวงัของตนเอง พบว่านกัศึกษามีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษา ในระดบัมาก โดยการตดัสินใจด้วยตนเองในการเลือกสถาบนัการศึกษา เพ่ือนํา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพท่ีตนทํางาน หรือเพิ่มวุฒิทางการศึกษา ซึ่งเป็นแรงจูงใจเกิด
ขึน้มาจากความต้องการของบคุคล (Brow: 1980) 



140 

 5.3.3  ต้องการพัฒนาสถานภาพทางสังคม 
ด้านความต้องการพฒันาสถานภาพทางสงัคมเป็นเหตผุลลําดบัท่ีสามท่ีนกัศกึษาตดัสินใจ

เข้าศกึษาต่อ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.70 เก่ียวกบัเร่ืองนี ้จิราภรณ์ ไหวดี (2541: 29-30)  ได้ให้
แนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจในการศกึษาต่อระดบัปริญญาโทว่า ผู้จบการศกึษาในระดบัมหาบณัฑิต
เป็นท่ียอมรับของสงัคม ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการรับราชการ และด้านเศรษฐกิจ จึงมีผู้ ใน
ความสําคัญต่อการศึกษาในระดับนีเ้ป็นจํานวนมาก และมีความใฝ่ฝันท่ีจะมาศึกษาต่อด้วย
แรงจงูใจในเหตผุลส่วนตวัในการเข้าศกึษาต่อเพราะอยากมีช่ือเสียง เกียรติยศ อยากได้ข่ือว่าเป็น
ผู้ เรียนจบปริญญาโท เป็นต้น สอดคล้องกบั ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2534: 105-107) ได้กลา่ว
ว่า การศึกษาระดบัปริญญาโทนอกจากจะเป็นการพฒันาตนเองแล้วยงัช่วยเพ่ิมเครดิตในสายตา
ของบคุคลภายนอกในสงัคม เช่นเดียวกบั วนัวิสาข์  แก้วสมบรูณ์ (2556: 1-4) ศกึษาและสรุปเหตุ
จงูใจในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาไว้ว่าส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัด้านเหตผุลส่วนตวั  โดยผู้
ท่ีมาศึกษาต่ออาจมีเหตุผลส่วนตวัในการเข้าศึกษาต่อ  เพราะอยากมีช่ือเสียง  เกียรติยศ  และ
อยากได้ช่ือว่าเป็นผู้ จบปริญญาโท เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีวรรณา ขวัญชุมและ 
อาณตัิ ปาลพนัธุ์ (2554: 1-19) ท่ีศกึษาแรงจงูใจในการเลือกเข้าศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษาของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัมหิดล ปีการศกึษา 2553 ซึง่จากการศกึษาแรงจงูใจในการเลือกเข้าศกึษา
ต่อระดบับณัฑิตศึกษาของนกัศกึษามหาวิทยาลยัมหิดล ด้านสงัคม พบว่านกัศกึษามีแรงจงูใจใน
การเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ด้านสงัคมในระดบัมาก คือ รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการเป็นอย่างดี การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังสร้างโอกาสให้มีอาชีพท่ีมั่นคงก้าวหน้า 
เน่ืองมาจากความมีช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีทําให้มีเหตุจูงใจในการเลือกเข้า
ศกึษาตอ่สถาบนันัน้  
 
 5.3.4  ต้องการสร้างเครือข่าย 

ผลการศึกษาพบว่านกัศึกษาคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.40 ตดัสินใจศึกษาต่อด้วยเหตผุล
เพ่ือสร้างเครือข่าย สอดคล้องกบั กรธชั อยู่สขุ (2556)   ศกึษาปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการเรียนตอ่
ด้าน MBA : 11 Cs to Consider in MBA Course พบว่าการสร้างเครือข่าย (Connection) เป็นสิ่ง
หนึง่ท่ีผู้ เรียนต้องการหลงัจากเข้าไปเรียนในหลกัสตูรของสถาบนัใดๆ นัน่คือการมีเครือขา่ยท่ีดี บาง
คนพยายามให้ได้เรียนหลกัสตูรเดียวกนัในห้องเรียนเดียวกบัผู้ เรียนท่ีเป็นนกัธุรกิจ ทายาทนกัธุรกิจ 
นกัการเมืองช่ือดงั เป็นต้น เพ่ือต้องการเข้าไปสานสมัพนัธ์เพ่ือตอ่ยอดธุรกิจหรือความก้าวหน้าของ
อาชีพการงานของตวัเอง อีกทัง้ในปัจจบุนัการสร้างเครือข่ายนบัวนัจะมีความสําคญัมากขึน้ในการ
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ทําธุรกิจหรือความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะหากตวัผู้ เรียนมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมชัน้ท่ีเก่ง มี
ความสามารถในการทําธุรกิจหรือสามารถให้คําแนะนําปรึกษาท่ีได้ ก็ย่อมส่งผลให้ผู้ เรียนประสบ
ความสําเร็จในอนาคตได้เช่นกนั   
 
 5.3.5  สนองความต้องการของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ผลการศกึษาพบว่ามีนกัศึกษาบางส่วนตดัสินใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโทด้วยเหตผุลเพ่ือ
สนองความต้องการของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง สอดคล้องกบังานวิจยัของ จิราภรณ์ ไหวดี (2541: 29-30)  
และ วนัวิสาข์  แก้วสมบรูณ์ (2556: 1-4) ศกึษาและสรุปเหตจุงูใจในการศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษา
ไว้วา่สว่นหนึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัด้านอิทธิพลจากการชกัจงูจากบคุคลและส่ือ  โดยนิสิตบางคนเข้ามา
ศึกษาต่อโดยการสนบัสนุนหรือได้รับคําชีแ้จงจากเพ่ือน  ครู  อาจารย์ท่ีเคยสอนมา  ญาติพ่ีน้องหรือ
สามี  ภรรยาให้การสนบัสนนุ  ตลอดจนได้ทราบข่าวการรับสมคัรจากส่ือตา่งๆ  เช่น  หนงัสือพิมพ์  
วิทย ุ โทรทศัน์  เป็นต้น  สอดคล้องกบั ศรีวรรณา ขวญัชมุและ อาณตัิ ปาลพนัธุ์ (2554: 1-19) ท่ีศกึษา
แรงจงูใจในการเลือกเข้าศกึษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาของนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล ปีการศึกษา 
2553 ซึ่งจากการศึกษาแรงจูงใจด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้องพบว่านกัศึกษามีแรงจูงใจในการเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมาก คือ ความต้องการของบิดา มารดา หรือผู้ ปกครอง
ต้องการให้เข้าศกึษาตอ่มากท่ีสดุคือ ตนเอง 
 

5.4  การอภปิรายผลการเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านการ 
      พฒันาคุณภาพของสถาบนัที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของ 
      นักศกึษาระดบัปริญญาโท จาํแนกตามเหตุผลที่ใช้ในการตดัสินใจ 
      เข้าศกึษาต่อ 
  

จากผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อเพ่ือการพฒันา
ตนเอง ซึง่เป็นเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสินใจท่ีมีกลุ่มตวัอย่างเลือกมากท่ีสดุถึงร้อยละ 74.70 มีความ
คิดเห็นว่าปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนั ด้านการพฒันาคณาจารย์ ด้านการพฒันา
คณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษา และด้านปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั มีผลต่อ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นสามลําดับแรกท่ีมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเหตผุลท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อด้านอ่ืนๆ อนัประกอบด้วย เพ่ือ
การพฒันาสถานภาพทางสงัคม เพ่ือการพฒันาอาชีพ ด้านการสร้างเครือข่าย และต้องการสนอง
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ความต้องการของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบัน ด้านการพัฒนาคณาจารย์มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ ส่วนด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษาและ
ด้านการวิจัยเป็นลําดบัถัดไปท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีผลต่อการตดัสินใจเข้า
ศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท 

ดงัจะเห็นได้ว่าปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัด้านการพฒันาคณาจารย์เป็น
ด้านท่ีกลุม่ตวัอยา่งมีความคดิเห็นวา่มีผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาระดบัปริญญา
โทมากท่ีสุด ซึ่งในด้านการพัฒนาคณาจารย์นัน้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้
ความสําคญัเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบนัสถาบนัมีอาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูรท่ีจบการศึกษาใน
ระดบัปริญญาเอกในด้านท่ีเก่ียวข้องจากสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือหรือมีช่ือเสียง และเป็นอาจารย์ผู้สอน
ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.), รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาต
ราจารย์ (ศ.) ซึง่คณุวฒุิและตําแหน่งทางวิชาการดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนมีความรู้
ความเช่ียวชาญในองค์ความรู้และมีประสบการณ์สงู อีกทัง้ยงัเป็นท่ียอมรับในด้านวิชาการและเป็น
ผู้ ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นแบบอย่างท่ีดีในสงัคม นอกจากนัน้ในส่วนของการพฒันาคณุลกัษณะของ
ผู้ สําเร็จการศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ก็ได้ให้ความสําคญัเช่นกนั โดยมุ่งท่ีจะผลิต
บณัฑิตท่ีจะก้าวไปเป็นผู้ นําท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรม ตามปรัชญา ปณิธาน และอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
อีกทัง้มุ่งเน้นในด้านการวิจัย ซึ่งถือเป็นภารกิจท่ีสําคัญท่ีส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพของ
คณาจารย์ให้มีผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึน้ หรือเกิดการนําทฤษฎีท่ีมี
อยู่แล้วมาประยกุต์ใช้ อนัจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม
ของประเทศต่อไป ดงัวิสยัทศัน์ของสถาบนัท่ีว่า สถาบนัชัน้นําแห่งชาติท่ีสร้างผู้ นําและองค์ความรู้
เพ่ือการเปล่ียนแปลงในระดบัสากล 
 
5.5  ข้อเสนอแนะในการวจิัย 

 
5.5.1  การต่อยอดผลงานวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของ

สถาบนัในมิติใดมิติหนึ่ง อาทิ ด้านการพฒันาคณาจารย์ ด้านการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จ
การศึกษา และด้านการวิจัย เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาท่ีได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึน้และ
สามารถนําไปเป็นแนวทางในสร้างแผนการพฒันาคณุภาพในด้านดงักลา่วได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
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5.5.2  การต่อยอดผลงานวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาจากกลุ่มประชากรท่ียงัไม่ได้ศึกษาต่อ
หรือกําลงัตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
พฒันาคณุภาพของสถาบนัตอ่ไป 

5.5.3  การต่อยอดผลงานวิจยัครัง้ต่อไปอาจศึกษาโดยเจาะจงกลุ่มประชากรตามความ
แตกต่าง  อาทิ ภาคปกติ ภาคพิเศษ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้ผลการศกึษาท่ีเป็นข้อมลูเชิงลกึเฉพาะ
กลุม่ประชากรมากย่ิงขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
 

เร่ือง  “ปัจจยัด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์” 
 
  แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ซึ่ง
ผลการวิจัยจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพของสถาบนั  เพ่ือยกระดบัให้เป็น
สถาบนัการศกึษาของประเทศท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัและมีความพร้อมท่ีจะพฒันาสูม่าตรฐาน
ระดับสากล  รวมถึงเพ่ือการพัฒนาให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน ตลอดจนสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ต่อยอดการสร้าง 
ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการตอ่ไป 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ 
โอกาสนี ้
 
          อาจารย์ใจชนก  ภาคอตั 
          (ผู้วิจยั) 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

คาํชีแ้จง :  กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หรือเตมิคําในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของ 
                 ทา่นมากท่ีสดุ 

1. เพศ 

 1.  ชาย  2.  หญิง 

2. อาย ุ

 1.  ต่ํากวา่ 25 ปี 2.  25-34 ปี  3.  35-44 ปี 

 4.  45-54 ปี  5.  สงูกวา่ 54 ปี ขึน้ไป 

3. สถานภาพ 

 1.  โสด  2.  สมรส  3.  หยา่/แยกกนัอยู ่

4. ปัจจบุนัทา่นเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

คณะ………………………………………………………. 

5. สภาพการเป็นนกัศกึษา  

 1.  ภาคปกต ิ 2.  ภาคพิเศษ กทม.  

6. อาชีพ 

 1.  ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 2.  รับราชการ   

 3.  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 4.  พนกังานบริษัทเอกชน  

 5.  ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 6.  อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............... 
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7. รายได้ตอ่เดือน 

 1.  ต่ํากวา่-20,000 บาท 2.  20,001-40,000 บาท  

 3.  40,001-60,000 บาท 4.  60,001-80,000 บาท  

 5.  80,001-100,000 บาท 6.  100,001 บาท ขึน้ไป 

 

ส่วนที่ 2  เหตุผลในการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนักศกึษาระดบัปริญญาโท สถาบัน 
            บัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

คาํชีแ้จง : กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย ลงในช่อง  หน้าคําตอบท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมาก 
                ท่ีสดุเพียงข้อเดียว 

1. ทา่นมีเหตผุลใดในการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒัน- 
    บริหารศาสตร์  

 1.  ต้องการพฒันาตนเอง   2.  ต้องการพฒันาสถานภาพทางสงัคม 

 3.  ต้องการพฒันาอาชีพ  4.  ต้องการสร้างเครือขา่ย 

 5.  อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ.......................................... 

 

ส่วนที่ 3  ปัจจัยด้านการพฒันาคุณภาพของสถาบนัที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อ 
             ของนักศกึษาระดบั  ปริญญาโท สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

คาํชีแ้จง :  กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ (โดย 5 =  
มีผลตอ่การตดัสนิใจมากท่ีสดุ  4 = มีผลตอ่การตดัสนิใจมาก 3 = มีผลตอ่การตดัสนิใจ
ปานกลาง  2 = มีผลตอ่การตดัสนิใจน้อย  1 = มีผลตอ่การตดัสนิใจน้อยท่ีสดุ) 
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ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 

มีผลต่อการตัดสนิใจเข้าศกึษาต่อ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ด้านปรัชญา ปณิธาน และอัตลักษณ์ (จุดเน้น) ของสถาบัน 
1.1 สถาบนัมีปรัชญา “สร้างปัญญา เพ่ือการ
เปล่ียนแปลง (WISDOM for Change)” ซึง่
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั 

     

   1.2 สถาบนัผลติบณัฑิตท่ีมีภาวะผู้ นําและมี
ความรู้คูค่ณุธรรม 

     

1.3 สถาบนัเป็นสถาบนัชัน้นําแหง่ชาติท่ีสร้าง
ผู้ นําและองค์ความรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงใน
ระดบัสากล 

     

1.4 สถาบนัเป็นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดัการเรียน
การสอนเฉพาะระดบับณัฑิตศกึษา (สงูกวา่
ปริญญาตรี) 

     

   1.5 สถาบนัมีความเป็นเลิศใน 3 ภารกิจ คือ 
การวิจยัการจดัการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการ 

     

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
   2.1 สถาบนัมีการเปิดหลกัสตูรใหม ่      

   2.2 สถาบนัมีการปรับปรุงหลกัสตูรเดิมอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

     

   2.3 สถาบนัมีหลกัสตูรท่ีมุง่เน้นการวิจยัและ
พฒันา 

     

   2.4 สถาบนัมีหลกัสตูรท่ีตรงกบัความต้องการ
บณัฑิตในตลาดแรงงาน  

     

  2.5 สถาบนัมีหลกัสตูรท่ีมีองค์ความรู้ทนัสมยั 
สอดคล้องและเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา
ประเทศ 

     

3. ด้านการพัฒนาคณาจารย์ 
 3.1 คณาจารย์ของสถาบนัเพียงพอกบัหลกัสตูร
และจํานวนนกัศกึษา 
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ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 

มีผลต่อการตัดสนิใจเข้าศกึษาต่อ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

  3.2 คณาจารย์ของสถาบนัสว่นใหญ่มีคณุวฒิุ
ปริญญาเอก 

     

  3.3 คณาจารย์ของสถาบนัสว่นใหญ่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์)  

     

  3.4 คณาจารย์ของสถาบนัมีองค์ความรู้และ
ประสบการณ์สงู 

     

  3.5 คณาจารย์ของสถาบนัเป็นท่ียอมรับ มี
จรรยาบรรณ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีในสงัคม 

     

4. ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
   4.1 สถาบนัมีการจดัรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

     

   4.2 สถาบนัเปิดโอกาสให้นกัศกึษาค้นคว้าวิจยั
โดยอิสระในรูปโครงการวิจยัสว่นบคุคล 
(วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) 

     

   4.3 สถาบนัจดัการเรียนการสอนทัง้ภาค
บรรยายและปฏิบติั 

     

4.4 สถาบนัมีเอกสาร ตํารา และระบบสืบค้น
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทนัสมยั เพียงพอสําหรับ
นกัศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

     

4.5 สถาบนัมีการเชิญผู้ทรงคณุวฒิุและผู้ มี
ประสบการณ์จากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ
หรือมีการศกึษาดงูานหน่วยงานภายนอก 

     

5. ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบัน 
    5.1 สถาบนัมีสิง่แวดล้อมท่ีดีและมีภมิูทศัน์ท่ี
สวยงาม 

     

    5.2 สถาบนัมีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ 
อปุกรณ์การศกึษา และจดุเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

     

    5.3 สถาบนัมีบริการห้องสมดุท่ีทนัสมยัและ      



154 

 
 

ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 

มีผลต่อการตัดสนิใจเข้าศกึษาต่อ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

แหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
    5.4 สถาบนัมีสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น
ในด้านงานทะเบียนนกัศกึษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาพยาบาล 
สถานท่ีออกกําลงักาย การจดัจําหน่ายอาหาร 
และท่ีจอดรถ เป็นต้น 

     

    5.5 สถาบนัมีระบบสาธารณปูโภคและระบบ
รักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจดั
ของเสีย การจดัการขยะ ระบบและอปุกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยั ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ และพนกังานรักษาความปลอดภยั เป็น
ต้น 

     

6. ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาํเร็จการศกึษา 
     6.1 ผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัเป็นท่ี
ยอมรับของสงัคม 

     

    6.2 ผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัเป็นผู้ ท่ีมี
ภาวะผู้ นํา 

     

    6.3 ผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัเป็นผู้ มี
ความรู้ความสามารถ 

     

    6.4 ผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัเป็นผู้ ท่ีมี
ความรู้คูค่ณุธรรม 

     

    6.5 ผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัเป็นนกั
บริหารการเปล่ียนแปลง 

     

7. ด้านการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
    7.1 สถาบนัมีการจดัให้คําปรึกษาทางวิชาการ
แก่นกัศกึษา 

     

    7.2 สถาบนัจดัทําฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
บอร์ด เวบ็ไซต์ สําหรับประกาศข้อมลูข่าวสารท่ี
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ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 

มีผลต่อการตัดสนิใจเข้าศกึษาต่อ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

เป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา เช่น ข้อมลู
ทนุการศกึษา ทนุวิจยั การรับสมคัรงาน ข่าวสาร
วิชาการท่ีทนัสมยัและท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาท่ี
ศกึษา 
    7.3 สถาบนัจดัทําฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
เวบ็ไซต์ จดหมายข่าว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ศิษย์เก่า 

     

    7.4 สถาบนัมีความร่วมมือกบัหน่วยงานตา่งๆ 
ทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือเป็นแหลง่ศกึษาดู
งาน และให้นกัศกึษาได้ฝึกรับผิดชอบในการจดั
กิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางสงัคม
ร่วมกนั  

     

    7.5 สถาบนัมีการจดักิจกรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพ กิจกรรมของสโมสรนกัศกึษาและชมรม
ตา่งๆ เพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์
สําหรับนกัศกึษา 

     

8. ด้านการวจัิย 
    8.1 สถาบนัเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมุง่เน้น
ด้านการวิจยัและมีผลงานวิจยัเป็นท่ียอมรับ 

     

    8.2 สถาบนัมีการบรูณาการการวิจยัเข้ากบั
การเรียนการสอน 

     

    8.3 สถาบนัมีผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพทัง้
ผลงานวิจยัของคณาจารย์และนกัศกึษา 

     

   8.4 สถาบนัมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัในการ
ประชมุวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ
หรือระดบันานาชาติ 

     

    8.5 สถาบนัมีการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์
และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั เพ่ือเป็นองค์
ความรู้ เผยแพร่สูส่าธารณชนและผู้ เก่ียวข้องได้
นําไปใช้ประโยชน์ 
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ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 

มีผลต่อการตัดสนิใจเข้าศกึษาต่อ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

9. ด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
    9.1 สถาบนัเป็นแหลง่อ้างอิงทางวิชาการ      

    9.2 สถาบนัให้คําปรึกษา ค้นคว้าวิจยัเพ่ือหา
คําตอบหรือเพ่ือชีแ้นะสงัคม 

     

    9.3 สถาบนัมีการจดัฝึกอบรมหลกัสตูรระยะ
สัน้ การจดัประชมุหรือสมัมนาทางวิชาการ 

     

    9.4 สถาบนัมีการสํารวจความต้องการของ
ชมุชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

     

    9.5 สถาบนัมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหวา่งบคุคลหรือหน่วยงานจากชมุชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ
ท่ีจะให้บริการ เช่น ความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการในการนําผลงานวิจยัไปปรับปรุง
แก้ปัญหา เป็นต้น 

     

10. ด้านผู้นําและการบริหารจัดการ 
    10.1 ผู้บริหารของสถาบนัเป็นบคุคลท่ีมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี และเป็นท่ียอมรับใน
สงัคม 

     

10.2 ผู้บริหารของสถาบนัเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ มี
ความเป็นผู้ นําและมีธรรมาภิบาล 

     

    10.3 ผู้บริหารของสถาบนัเป็นนกับริหารการ
เปล่ียนแปลง สามารถสร้างการเปล่ียนแปลง
ให้กบัสถาบนัได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

     

    10.4 ผู้บริหารของสถาบนัสามารถสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหมท่ี่มุง่เน้น “สร้างปัญญา เพ่ือการ
เปล่ียนแปลง (WISDOM for Change)” 

     

    10.5 ผู้บริหารของสถาบนัมุง่การพฒันา
คณุภาพการศกึษา เพ่ือยกระดบัให้เป็นสถาบนัท่ี
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขนัได้
ในระดบัสากล 
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ส่วนที่ 4 ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

1) ท่านคดิวา่สถาบนัควรมีการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพของสถาบนัด้านใดบ้าง 

เพ่ือให้มีผู้สนใจเข้ามาศกึษาตอ่เพิ่มขึน้ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2) ท่านคดิวา่มีปัจจยัอ่ืนใด นอกเหนือจากปัจจยัด้านการพฒันาคณุภาพของสถาบนัท่ีมี

ผลตอ่การตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ของทา่น 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

 




