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Abstract 

 
The research purpose was to survey the interest and desire to study for a certificate, 

master degree and doctorate degree in the educational curriculum, education administration, 
department, Rajabhat Rajanagarindra University. 321 persons of governmental educational 
institution teachers and personals, local administrative personals and governmental and private 
organization personals in Bangkok and perimeter area were the survey samples. The research 
instrument was a questionnaire and the descriptive analysis was used for the statistical data 
analysis as frequency and percentage. 

It was found the majority were female, 30-40 years, single, government officials and 
working in school, salary range 10,000 – 19,999 baht per month, responsible for family expenses, 
family members support to study, interest and desire to study in doctorate degree of education 
curriculum with thesis for professional advancement, reasons to study for career advancement, 
governmental university preference, internet study information acknowledgement, class schedule 
Saturday 08.30 am. To 04.30 pm. And Sunday 8.30 am. To 04.30 pm. Tuition fee 3 years course 
350,000 baht for doctorate degree. A short course with credit accumulation transfer to a regular 
class attendance got attention. The priority reasons to study in graduate school were the 
expense, the institution fame and the curriculum standard, respectively. The regular class 
attendance was wanted. 
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บทคัดยอ 
 

             การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กลุม
ตัวอยาง ท่ีใชในการสํารวจ คือ ครูและบุคลากรในสถานบันการศึกษาของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 
และบุคลากรในหนวยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งปฏิบัติงานอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขนาดกลุม
ตัวอยางไดจากการเปดตารางเครซีและมอรแกนไดกลุมตัวอยาง จํานวน 321 คน จากน้ันเทียบบัญญัติไตรยางศหาสัดสวน
กลุมตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ 

กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุอยูในชวงระหวาง 30-40 ป 
สถานภาพโสด ประกอบอาชีพรับราชการและทํางานในโรงเรียน รายไดตอเดือนอยูในชวง 10,000 – 19,999 บาท 
มีภาระท่ีตองรับผิดชอบในครอบครัว และบุคคลในครอบครัวสนับสนุนใหศึกษาตอ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา 
กลุมสนใจและตองการศึกษาตอใน หลักสูตรครุศาสตร ระดับปริญญาเอก โปรแกรมทําวิทยานิพนธ เหตุผลท่ีตองการ
ศึกษาตอเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ สถาบันท่ีตองการศึกษาสนใจศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐมากกวา
มหาวิทยาลัยของเอกชน ทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเปดหลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจากทางอินเตอรเน็ต ชวงเวลาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ ในวันเสาร เวลา 08.30 -16.30 น. , วันอาทิตย  เวลา 08.30 -16.30 น. คาเรียน 
สวนใหญเห็นวา คาเรียนในการศึกษาตอน้ัน ระดับปริญญาเอกเปนเหมาจาย หลักสูตร 3 ป 350,000 บาท หากมี
การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพ่ือสะสมหนวยกิตแลวนํามาเทียบโอนในหลักสูตรปกติ สวนใหญมีความสนใจ ปจจัย
ท่ีกลุมตัวอยางตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา มากท่ีสุดคือ คาใชจาย รองลงมา คือ ช่ือเสียงของสถาบัน 
และหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานมีงานรองรับ ตามลําดับ สําหรับวิธีการเรียนการสอนน้ันตองการศึกษาแบบช้ันเรียนปกติ 
 

คําสําคัญ :  ความสนใจ, ความตองการ, หลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนเสมือนแหลง
ความรูท่ีจะเสริมความกาวหนาทางวิชาการ  เพ่ือใชเปน
ป จจั ย ในการ พัฒนาทรั พยากรม นุษย  อั นเป น
ป จจั ย พ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ จึ งมี ผู ให
ความสําคัญแกการศึกษา  เพราะคิดวาผูท่ีมีการศึกษา
สูงจะมีโอกาสเจริญกาวหนาในดานตางๆ ไดดีกวา  
ดังน้ันจึงพยายามท่ีจะศึกษาใหถึงระดับสูงท่ีสุด  คือ  
ระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต  ซึ่งเปน
การศึกษาท่ีมุงเสริมใหบุคคลท่ีสนใจไดพัฒนาความรู
และทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางใหมีความชํานาญ
ยิ่งข้ึน  มุงสรางสรรคความกาวหนาและความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  ซึ่ งในปจจุบันการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทน้ัน ไดมีผูนิยมเขาศึกษาตอกันมากข้ึน ทําให
มีหลายสถาบัน หลายมหาวิทยาลัยเปดสอนในระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ไดกวางขวางยิ่งข้ึน  
ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนท่ีสําคัญอีกอยาง          
ก็คือ การไดรับปริญญาข้ันสูงจะมีประโยชนในการ
ทํางาน นอกจากน้ีการเรียนปริญญาโทเปนการใชเวลา

วางใหเปนประโยชน เพราะมีสถาบันการศึกษาหลาย
แหงเปดสอนปริญญาโทหลังเลิกงาน  จึงมีผูท่ีตองการ
ศึกษาหาความรู เพ่ิมเติมท่ีจะสามารถนําใหกาวไป              
สูความสําเร็จในหนาท่ีการงานได ตองการไดรับความรู
และประสบการณ เ พ่ิมข้ึน เ พ่ือนําไปพัฒนางาน         
ในหนาท่ีใหเจริญกาวหนาตองการเพ่ิมวุฒิทางการศึกษา
เพ่ือนําไปประกอบการแสวงหาความกาวหนาและ 
ความมั่นคงในชีวิต  อีกท้ังสภาพปจจุบันการบริหารและ
การจัดการศึกษาจะตองสอดคลองกับความตองการและ
มี วิ ธีดึ งดูดความสนใจใหผู ท่ีตองการศึกษาตอได      
การตอบสนองอยางรวดเร็ว ไมวาดวยวิธีกลท่ีมาจาก
กระบวนการดําเนินงานตางๆ สามารถผลักดันใหมี  
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงการรับรูและไดอยางชัดเจน
ทําใหเกิดผลลัพธทางธุรกิจ 
         ขณะน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร (2556, หนา 5) กําลังประสบปญหาอยู 
คือ เรื่ องอาจารย ประจําหลักสูตรและอาจารย                      
ผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติไมสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548  



จึงสงผลใหไมสามารถพัฒนาหลักสูตรไดมากเทาท่ี
ควรจะเปน ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีแนวทาง              
ในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ีคือ             
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหมี
มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาสูงข้ึน สอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และควรกําหนด              
ตัวบงช้ีด านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให            
สอดคล อง กับเกณฑ มาตรฐานการศึกษาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ 
อาทิจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผู สอนใน
หลักสูตร สัดสวนนักศึกษาตอ อาจารยผูสอน เปนตน 
และบัณฑิตวิทยาลัย (2556, หนา 14) ไดมกีารวิเคราะห
สถานการณจากปจจัยภายใน ท่ีเปนจุดแข็ง (Strength) 
คือ มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความกระตือรือรน 
ในการปฏิบัติงาน มีความชํานาญในการทํางานระดับ
ท่ีดี สามารถพัฒนาศักยภาพใหเช่ียวชาญสูงข้ึนได 
คณาจารยมีความรูความสามารถ และเกียรติภูมิท่ีได
รับการยอมรับ ถึงแมเปนหนวยงานขนาดเล็ก แตมี 
ความคลองตัวในการบริหารจัดการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แตก็มีจุดออน (Weakness) คือระบบ
ฐานข อมูลทางวิชาการและการเงินไม ได อยู  ใน   
ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย ทําใหขาด 
ความสะดวก รวดเร็วในการแกไขขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับระดับบัณฑิตศึกษา และยังมีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร ท่ี มี ศั ก ยภาพตาม เ กณฑ  ม าต ร ฐ าน         
บางหลักสูตรยังไมครบจํานวนตามท่ีระบุตามเกณฑ
มาตรฐาน และการบูรณาการงานวิจัย การบริการ
วิชาการ เขากับการเรียนการสอนยังไมครอบคลุม 
ทุกสาขาวิชา อีกท้ังบัณฑิตวิทยาลัย (2556, หนา 16-
17) ยังมีแผนพัฒนาบัณฑิตโดยกําหนดพันธกิจใน 
การผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ   
ไดมาตรฐานและเพ่ือใหการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
เปนไปตามพันธกิจและความเรงดวนของนโยบายจึง
กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย   
ในดานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมี
คุณภาพไดมาตรฐานวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไดรับ
การยอมรับ เช่ือมั่นตามความตองการของสังคม และ
สถานประกอบการจึ งได มี การกํ าหนดกลยุทธ 
(Strategies) ในการติดตามเรงรัดการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรใหไดรับการรับรองมาตรฐาน โดย
ตองตดิตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผูสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  
 ดังน้ันสาขาวิชาบริหารการศึกษาเห็นวา
เพ่ือใหการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทรใหเปนท่ียอมรับมากข้ึน อีกท้ัง
สาขาวิชาบริหารการศึกษามีความพรอมในดาน
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 จึงมีความตองการ
เปดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ตอไปใหมีคุณภาพมากข้ึนและเพ่ือสนองนโยบาย
ตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ฉะน้ันจําเปนตองม ี   
การสํารวจความตองการของผูสนใจท่ีจะเขาศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       ผูวิจัยซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จึงตองการศึกษา เรื่อง สํารวจ
ความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตร        
ครุศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับ
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร ท้ังน้ีเพ่ือนําผลงานมาวิจัย             
มาเปนแนวทางในการผลักดันใหเกิดผลลัพธท่ีดีข้ึน 
ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจนไดรับการยอมรับ
มากข้ึน และมีความเ ช่ือถืออันจะสงผลใหการ
บริหารงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
         เพ่ือสํารวจความสนใจและความตองการ
ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดใกลเคียง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ตัวแปร  ผูวิจัยไดทําการศึกษาตัวแปรใน

การวิจัย ดังตอไปน้ี 
             ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ สถานท่ีทํางาน รายไดตอเดือน 
             ตัวแปรตาม คือ ความสนใจและความ
ตองการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต



ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดใกลเคียง 

2. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย  การวิจัยครั้งน้ี
ไดทําการศึกษาตามกรอบขอมูลในชวงเดือนเมษายน 
2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 สํารวจความสนใจ
และความตองการศึ กษาหลักสู ตรครุ ศาสตร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต 
แ ล ะ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ                 
ราชนครินทร ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ใกลเคียง มุงศึกษาและผลการจัดการศึกษา 
 

แนวคิดและทฤษฎี 
 การวิจัยในครั้งน้ีมุงท่ีจะศึกษาความสนใจ
และความตองการศึ กษาหลักสู ตรครุ ศาสตร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต 
แล ะดุ ษ ฎี บัณฑิ ต  ขอ งมหา วิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ                
ราชนครินทร ผูวิจัยไดศึกษา คนควา แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสาร วารสาร ตํารา เว็บไซต งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี   
 1.  ความหมายและภารกิจอุดมศึกษา 
 2.  การส งเสริมสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมาย 
 3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.1 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
             3.2 มาตรฐานการอุดมศึกษา 
 4.  การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.  แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
             5.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร ปการศึกษา 2557-2560 
             5.2 แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 
ป พ.ศ.2556 – 2559 
 6.  งานวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1) ประชากรท่ีใชในการสํารวจความ
สนใจและความตองการศึกษาหลักสูตร น้ี  คือ 
ผู บ ริ ห า ร  ครู และ บุ คลากรทางการศึ กษา ใน
สถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ใกลเคียง 

 2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการสํารวจความ
สนใจและความตองการศึกษาหลักสูตร น้ี  คือ 
ผู บ ริ ห า ร  ครู และ บุ คลากรทางการศึ กษา ใน
สถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ใกลเคียง ขนาดกลุมตัวอยางไดจากการเปดตาราง
เครซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970)              
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 321 คน 
 2.  เคร่ืองท่ีใชในการวิจัย 
 2.1  การสรางเคร่ืองมือ   
  กา รส ร า ง เ ครื่ อ งมื อ  ผู วิ จั ย ไ ด
ดําเนินการดังน้ี 

1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ
เพ่ือทําขอคําถามใหครอบคลุม 

2) ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือท่ี
เปนแบบสํารวจ แบบตรวจสอบรายการ  

3) นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา         
มาประมวลกําหนดขอบเขตของเ น้ือหา เ พ่ือ
ดําเนินการสรางเครื่องมือใหครอบคลุมเน้ือหาและ
กรอบแนวคิดของการวิจัย  

4) นําเครื่องมือท่ีเปนแบบสํารวจ 
ท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ
พิจารณาความถูกตองและใหขอเสนอแนะ จากน้ัน
นํามาแกไขปรับปรุงเน้ือหา การใชภาษาใหถูกตอง
สมบูรณ  

5) นําเครื่องมือท่ีเปนแบบสํารวจ 
ท่ีผานการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวเสนอตอ
ผู ทรงคุณ วุฒิทางด านเ น้ือหาและด าน วัดและ
ประเมินผล จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) และการใชถอยคํา 
ของคําถามในแตละขอวาตรงตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยหรือไม และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
แกไขแบบสํารวจใหเหมาะสมโดยวิเคราะหหาคา IOC 
โดยใชวิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัล (Rovinelli 
and Hambleton, 1977, p. 49-60) โดยนําผลจาก
ผูทรงคุณวุฒิมาหาคาความสอดคลองแลวเลือกขอท่ีมี 
(IOC) ตั้งแต 0.6 – 1.00 ไว  
    6)  ปรับปรุงแบบสํารวจใหสมบูรณ
กอนจัดพิมพ เพ่ือรวบรวมขอมูลตอไป 
 



 2.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสํารวจ เพ่ือใชสํารวจความสนใจและ   
ความตองการของผูตองการศึกษาตอในเขตพ้ืนท่ี
บริ ก า ร ท่ีมี ต อหลั กสู ต รครุ ศ าสตร  ส าขา วิชา        
การบริหารการศึกษา ในดานภาระท่ีตองการและ
สนใจศึกษาดานขอมูลขาวสารการเปดหลักสูตร   
ดานวันและเวลาท่ีตองการศึกษาตอ คาหนวยกิตและ
ดานปจจัยการตัดสินใจ ประกอบดวย 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูท่ี
ตอบแบบสํารวจ 
   ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ีเก่ียวกับความ
สนใจและความตองการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต 
แ ล ะ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ             
ราชนครินทรในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ใกลเคียง 
 3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูลใน 
ครั้งน้ี คือ 
 แบบสอบถาม เพ่ือใชสํารวจความสนใจ
และความตองการการศึกษาตอ ในเขตพ้ืนท่ีบริการ           
ท่ีมีตอหลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ในดานสาระท่ีตองการและสนใจศึกษา
ดานขอมูลขาวสารการเปดหลักสูตร  ดานวันและ
เวลาวันท่ีตองการศึกษาตอ คาหนวยกิตและดาน
ปจจัยการตัดสินใจ ประกอบดวย 2 ตอนคือ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูท่ีตอบ
แบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความสนใจและ
ความตองการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดใกลเคียง 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือสํารวจความสนใจและความตองการ
ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ในจั งห วัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดใกลเคียง ใชสถิติข้ันพ้ืนฐาน

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการสํารวจความสนใจและความตองการ
ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พบวา 

1. 1. ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยางเปน           
เพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุอยูในชวง
ระหวาง 30-40 ป สถานภาพโสด ประกอบอาชีพรับ
ราชการและทํางานในโรงเรียน รายไดตอเดือน             
อยูในชวง 10,000 - 19,999 บาท มีภาระท่ีตอง
รับผิดชอบในครอบครัว และบุคคลในครอบครัว
สนับสนุนใหศึกษาตอ  

2. สาระท่ีสนใจและตองการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรกลุมตัวอยาง
สวนใหญสนใจและตองการศึกษาตอใน หลักสูตร  
ค รุ ศ า ส ต ร  ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก  โ ป ร แ ก ร ม              
ทําวิทยานิพนธ  เหตุผลท่ีตองการศึกษาตอเ พ่ือ
ความกาวหนาในอาชีพ สถาบันท่ีตองการศึกษาสนใจ
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐมากกวามหาวิทยาลยั
ของเอกชน 

3. ขอมูลขาวสารการ เปดหลักสูตร               
ครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
สวนใหญทราบขอมูลขาวสารเ ก่ียวกับการเปด
หลักสูตร ครุศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทรจากทางอินเตอรเน็ต  

4. วันเวลาท่ีตองการศึกษา สวนใหญ
เห็นวา ชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
ท่ีสุด คือ ในวันเสาร เวลา 08.30-16.30 น.                    
วันอาทิตย เวลา 08.30 - 16.30 น. 

5. คาเรียน สวนใหญเห็นวา คาเรียน             
ในการศึกษาตอน้ัน ระดับปริญญาเอกเปนเหมาจาย 
หลักสูตร 3 ป 350,000 บาท หากมีการจัดหลักสูตร
อบรมระยะสั้นเพ่ือสะสมหนวยกิตแลวนํามาเทียบ
โอนในหลักสูตรปกติ สวนใหญมีความสนใจ 
 
 



6. ปจจัยท่ีกลุมตัวอยางตัดสินใจเขา
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษามากท่ีสุดคือ คาใชจาย 
รองลงมา คือ ช่ือเสียงของสถาบัน และหลักสูตรท่ีได
มาตรฐานมีงานรองรับ ตามลําดับ สําหรับวิธีการ
เรียนการสอนน้ันตองการศึกษาแบบช้ันเรียนปกต ิ

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบวา สวนใหญตองการศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอกโปรแกรมการทําวิทยานิพนธ เพ่ือ
ความกาวหนาในอาชีพขาราชการครู สอดคลองกับ
การศึกษาของ ใจชนก ภาคอัต (2556) ท่ีศึกษาปจจัยดาน
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา กลุมตัวอยางมีเหตุผล
ในการเขาศึกษาตอเพ่ือตองการพัฒนาตัวเองมากท่ีสุด 
รองลงมาคือตองการพัฒนาอาชีพ ซึ่งอาจเปนเพราะ
การศึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษาในระดับปริญญาเอก
สามารถนําความรูและวิธีการทําวิทยานิพนธไปปรับใชใน
การทําผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครูไดเปนอยางด ี           
ซึ่งเปนการเติบโตในอาชีพท่ีผูมีอาชีพครูตองการ และ
นอกจากน้ีในวัฒธรรมไทยผู ท่ีมีอาชีพครูซึ่งเปนผู ท่ี
สามารถสั่งสอนผูอ่ืนไดน้ันยอมตองเปนผูท่ีเปนท่ียอมรับ
ท้ังคุณวุฒิคือมีวุฒิการศึกษาท่ีสูงกวาผู เรียน หรือมี
วัยวุฒิ คือมีอายุหรือประสบการณในดานน้ันมากกวา
ผูเรียนจึงจะสามารถสอนหรือถายทอดวิชาใหแกผูเรียน 
ไดดี โดยในระบบการศึกษาของไทยการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเปนวุฒิสูงสุด ดังน้ันจึงอาจเปนอีกเหตุผล
หน่ึงท่ีทําใหมีผูตองการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
 นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวากลุมตัวอยาง           
ไมทราบขอมูลขาวสารในการเปดหลักสูตรบริหาร
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร อาจเปน
เพราะการประชาสัมพันธทางเว็บไซตและชองทางอ่ืนของ
มหาวิทยาลัยยังไมท่ัวถึงทําใหไมสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เสาวลักษณ 
ปญญาภาส  (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเรียนและความพึงพอใจของ 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา ปญหาและอุปสรรค
ของนักศึ กษาท่ีมี ต อหลั กสู ตรปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร                
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมี

ระดับปญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดคือ ชองทางในการ
ติดตอสื่อสารและการหาขอมูลในดานตางๆ ใหกับ
นักศึกษา รองลงมาคือ การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตของ
คณะให เปนปจจุบัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากระบบการ
ประชาสัมพันธของหลักสูตรข้ึนอยูกับคณะครุศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัยในชวงแรกของการเก็บขอมูลน้ี
เปนชวงเปลี่ยนผูบริหารของคณะท้ังสองคณะ                
ท่ีรับผิดชอบหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาจึงทําใหการ
วางแผนการประชาสัมพันธหลักสูตรเกิดความลาชา 
และยังไมมีระบบในการติดตามประเมินผลการ
ประชาสัมพันธผานชองทางใดท่ีมีประสิทธิภาพ             
มากท่ีสุดแลวนํามาปรับใช โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ประชาสั ม พันธ ผ า น บุ คล ากรของหน วย งาน                  
ท่ีรับผิดชอบ สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎ ีของวิรัช  
อภิรัตนกุล (2540, หนา 268) ท่ีกลาวถึงเครื่องมือและ
สื่อในการดําเนินงานประเภทบุคคล เปนสื่อท่ีมีอิทธิพล
อยางยิ่งสําหรับการประชาสัมพันธ และสื่อมวลชน
ประเภทตางๆ ท้ังตัวบุคคลและเครื่องมือสื่อทุกชนิด            
มีอํานาจในการกระจายขาวสูง การจัดกิจกรรมดวย
เหตุการณ พิ เศษตางๆ จะทําให นักศึกษา ชุมชน
สื่อมวลชนแขนงตางๆ และกลุมเปาหมายไดมารวม
กิจกรรมสามารถสราง ความคุนเคยนํามาซึ่งการ
กอใหเกิดการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมตางๆได
เปนอยางดี 
 สําหรับคาใชจายดานคาเรียนมีความเห็น
ใกลเคียงกับการดําเนินการท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บ              
โดยการเหมาจาย สวนวันเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนในวันเสาร  – วันอาทิตย น้ัน มหาวิทยาลั ย
ดําเนินการตามความคิดเห็นอยูแลว ปจจัยท่ีทําใหกลุม
ตัวอยางตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
คือ คาใชจาย ช่ือเสียงของสถาบัน และหลักสูตรท่ีได
มาตรฐานมีงานรองรับ ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบาย
และการบริหารมหาวิทยาลัย 4 ป ซึ่งเนนมาตรฐาน
หลักสูตรและช่ือเสียงของสถาบันเปนสําคัญ และ            
ยังสอดคลองกับ ธารินี  พัชรเจริญพงศ (2554, หนา 
105) ท่ีพบวานักศึกษาตางชาติใหความสําคัญกับดาน
คาใชจายการศึกษา อยูในระดับมาก โดยคาใชจาย          
ท่ีมีความเหมาะสมกับหลักสูตร มีระบบการผอน
ชําระคาเรียนและมีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ชาวตางชาติท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย



ราชภัฎราชนครินทร เปดการเรียนการสอนมาตั้งแต
ป พ.ศ 2553 ซึ่งเปนเวลานานพอสมควรทําใหมีการ
ปรับเปลี่ยนเวลาการจัดการจัดการเรียนการสอนและ
ราคาคาใชจายท่ีเหมาะสมตรงกับสภาพเศรษฐกิจ
และความตองการของผูเรียน จึงทําใหผลการศึกษา
ในประเด็นน้ีอยูในเกณฑท่ีกําหนด 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ค ว ร มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ง า น ก า ร
ประชาสัมพันธหลักสูตร โดยรายละเอียดในเรื่อง
คาใชจายตลอดหลักสูตรและการใหทุนตางๆ ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยไดจัดใหอยูแลว เพ่ือใหผูสนใจทราบ
ขอมูลคาใชจายในการศึกษา 
 2. ค ว ร มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ช อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดย
ปรับปรุงเว็บไซตใหบุคคลท่ัวไปเขาถึงสะดวกและ
นาสนใจท่ีจะเขาชม 
 3. ควรมีการจัดอบรมให บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เปน นักประชาสัม พันธ ท่ีดี ให กับ
หลักสูตรทุกหลักสูตร เน่ืองจากในระบบมหาวิทยาลัย
ยังใชคนเปนผูติดตอประสานงาน หากผูใหขอมูลไมมี
จิตใจใหบริการหรือใหบริการท่ีไมประทับใจแลว ผูท่ี
ตองการเรียนอาจไมสนใจและตัดสินใจไปเรียนท่ีอ่ืนท่ี
มีการบริการทีดีกวาได 
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